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Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

15.12.2009 1592

2.12.2009 111ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

4.12.2009 367

2.12.2009 15ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia e

Informática na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

10.12.2009 1149

2.12.2009 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Participação

Popular na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

10.12.2009 1150

2.12.2009 90ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

11.12.2009 1294

2.12.2009 33ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

12.12.2009 1514

2.12.2009 31ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

12.12.2009 1516



____________________________________________________________________________

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

2.12.2009 34ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

12.12.2009 1517

2.12.2009 21ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

12.12.2009 1518

2.12.2009 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia e

Informática na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

15.12.2009 1593

2.12.2009 31ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

15.12.2009 1594

2.12.2009 29ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

15.12.2009 1595

2.12.2009 26ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

15.12.2009 1596

2.12.2009 26ª Reunião Ordinária da Comissão 15.12.2009 1597



____________________________________________________________________________

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

2.12.2009 23ª Reunião Ordinária da Comissão

de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

15.12.2009 1598

2.12.2009 28ª Reunião Ordinária da Comissão

de Minas e Energia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

16.12.2009 1740

2.12.2009 67ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada à

Realização da II Conferência

Estadual de Cultura

17.12.2009 1909

2.12.2009 32ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

17.12.2009 2028

2.12.2009 35ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

18.12.2009 2297

2.12.2009 1ª Reunião Ordinária da Comissão

Especial sobre a Arbitragem

19.12.2009 2487



____________________________________________________________________________

3.12.2009 Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

5.12.2009 1014

3.12.2009 32ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

12.12.2009 1520

3.12.2009 69ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear o Centro de

Integração Empresa-Escola de

Minas Gerais - CIEE-MG -,

pelos 30 Anos de sua Fundação

15.12.2009 1560

3.12.2009 42ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

15.12.2009 1599

3.12.2009 27ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

15.12.2009 1601

3.12.2009 31ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

15.12.2009 1603

3.12.2009 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Turismo, Indústria,

Comércio e Cooperativismo na

15.12.2009 1604



____________________________________________________________________________

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

3.12.2009 23ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

15.12.2009 1606

3.12.2009 68ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada à

Realização da II Conferência

Estadual de Cultura

17.12.2009 1941

3.12.2009 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

18.12.2009 2299

4.12.2009 43ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

12.12.2009 1521

4.12.2009 26ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

15.12.2009 1607

4.12.2009 70ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada à

Realização da II Conferência

Estadual de Cultura

17.12.2009 1991



____________________________________________________________________________

9.12.2009 112ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

11.12.2009 1206

9.12.2009 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

11.12.2009 1298

9.12.2009 35ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

12.12.2009 1523

9.12.2009 44ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

15.12.2009 1608

9.12.2009 22ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

15.12.2009 1609

9.12.2009 30ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

15.12.2009 1611

9.12.2009 91ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

16.12.2009 1641

9.12.2009 92ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

16.12.2009 1729



____________________________________________________________________________

9.12.2009 27ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

16.12.2009 1741

9.12.2009 33ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

16.12.2009 1742

9.12.2009 28ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

17.12.2009 2029

9.12.2009 9ª Reunião Conjunta das

Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e de

Membros das Comissões

Permanentes - § 1º do Art. 204

do Regimento Interno - na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

17.12.2009 2031

9.12.2009 32ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

18.12.2009 2300

9.12.2009 27ª Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

19.12.2009 2488



____________________________________________________________________________

10.12.2009 113ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

12.12.2009 1341

10.12.2009 27ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

15.12.2009 1612

10.12.2009 45ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

15.12.2009 1613

10.12.2009 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

16.12.2009 1743

10.12.2009 71ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Rádio Liberdade

FM pelos 10 Anos Consecutivos

de Liderança no Ibope

17.12.2009 2016

10.12.2009 23ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

17.12.2009 2032

10.12.2009 28ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

17.12.2009 2033



____________________________________________________________________________

Ordinária da 16ª Legislatura

10.12.2009 26ª Reunião Ordinária da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

18.12.2009 2301

10.12.2009 24ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

18.12.2009 2302

10.12.2009 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

18.12.2009 2303

10.12.2009 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Cultura na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.12.2009 2305

10.12.2009 32ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

19.12.2009 2489

11.12.2009 3ª Reunião Especial da Comissão

de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

16.12.2009 1744

14.12.2009 25ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 3ª Sessão Legislativa

17.12.2009 2034



____________________________________________________________________________

Ordinária da 16ª Legislatura

14.12.2009 10ª Reunião Conjunta das

Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e de

Membros das Comissões

Permanentes - § 1º do Art. 204

do Regimento Interno - na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

17.12.2009 2035

14.12.2009 34ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

17.12.2009 2035

14.12.2009 93ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.12.2009 2280

14.12.2009 46ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

18.12.2009 2306

15.12.2009 35ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

16.12.2009 1745

15.12.2009 114ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

17.12.2009 1863

15.12.2009 12ª Reunião Extraordinária da 17.12.2009 2037



____________________________________________________________________________

Comissão de Redação na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

15.12.2009 27ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

17.12.2009 2037

15.12.2009 11ª Reunião Conjunta das

Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e de

Membros das Comissões

Permanentes - § 1º do Art. 204

do Regimento Interno - na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

17.12.2009 2040

15.12.2009 31ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

17.12.2009 2040

15.12.2009 36ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.12.2009 2307

15.12.2009 12ª Reunião Conjunta das

Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e de

Membros das Comissões

Permanentes - § 1º do Art. 204

18.12.2009 2307



____________________________________________________________________________

do Regimento Interno - na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

15.12.2009 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.12.2009 2309

15.12.2009 94ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

19.12.2009 2468

15.12.2009 95ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

19.12.2009 2474

15.12.2009 47ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

19.12.2009 2490

15.12.2009 37ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

19.12.2009 2491

15.12.2009 26ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

19.12.2009 2492

16.12.2009 115ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

18.12.2009 2234

16.12.2009 34ª Reunião Ordinária da Comissão 19.12.2009 2493



____________________________________________________________________________

de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

16.12.2009 28ª Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

19.12.2009 2494

16.12.2009 24ª Reunião Ordinária da Comissão

de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

19.12.2009 2495

16.12.2009 27ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

19.12.2009 2496

16.12.2009 31ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

19.12.2009 2497

16.12.2009 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

19.12.2009 2498

16.12.2009 96ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

22.12.2009 2546

16.12.2009 97ª Reunião Extraordinária da 3ª 22.12.2009 2559



____________________________________________________________________________

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

16.12.2009 38ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

22.12.2009 2583

16.12.2009 28ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

22.12.2009 2584

16.12.2009 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

22.12.2009 2585

17.12.2009 116ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

19.12.2009 2335

17.12.2009 49ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

19.12.2009 2498

17.12.2009 98ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

22.12.2009 2572

17.12.2009 15ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

23.12.2009 2806

17.12.2009 99ª Reunião Extraordinária da 3ª 30.12.2009 2880



____________________________________________________________________________

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.12.2009 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

22.12.2009 2586

18.12.2009 100ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

30.12.2009 2934

18.12.2009 101ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

30.12.2009 2979

18.12.2009 Reunião Solene da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

31.12.2009 3045



____________________________________________________________________________
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 1º DE DEZEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 63ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 26/11/2009

Presidência do Deputado Vanderlei Jangrossi

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

Carlin Moura - Exibição de vídeo - Entrega de placa - Palavras do Sr. Carlos Alberto

Delfino - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Carlin Moura - Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Vanderlei Jangrossi) - Às 20h15min, declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

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

reunião anterior.

Ata

- O Deputado Sebastião Costa, 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 Fundação Centro das

Indústrias de Minas Gerais de Apoio à Educação, Cultura e Meio Ambiente - Funcici-

MG.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Carlos Alberto

Delfino, Presidente da Fundação Centro das Indústrias de Minas Gerais de Apoio à

Educação, Cultura e Meio Ambiente - Funcici-MG; Beto Diniz, Vereador do Município

de Contagem; Olavo Machado Júnior, Presidente do Centro das Indústrias das

Cidades Industriais de Minas Gerais - Ciemg - e Vice-Presidente da Federação das
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Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -; e Deputado Carlin Moura, autor do

requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Jander Filaretti, Secretário de

Meio Ambiente de Contagem; e José Starling, Diretor da Sociedade Mineira de

Engenheiros; da Exma. Sra. Maria Antonieta de Souza, Diretora Pedagógica da

Funcici; do Exmo. Sr. Magno Nascimento, Diretor do Instituto Belo Horizonte de

Ensino Superior - Ibhes -; da Exma. Sra. Ana Pascoal, Diretora da Seasa; e do Exmo.

Sr. Humberto Nogueira, Vice-Presidente da Associação Comercial e Industrial de

Contagem.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

pelos alunos do Projeto Música é Cidadania, da Associação do Bairro Praia de

Contagem, sob a regência da maestrina Roseana Reis.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

O locutor - Gostaríamos de informar aos presentes o recebimento de mensagem da

Prefeita Marília Campos, de Contagem, que lamenta não estar presente, em razão de

compromissos já agendados.

Palavras do Deputado Carlin Moura

Exmo. Sr. Deputado Vanderlei Jangrossi, que hoje preside esta solenidade

representando o Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho; Exmo. Sr.

Presidente da Funcici, nosso grande amigo e parceiro Carlos Alberto Delfino; Exmo.

Vereador à Câmara Municipal de Contagem, Beto Diniz, que muito nos honra com

sua presença neste Plenário; Ilmo. Presidente da Ciemg e Vice-Presidente da Fiemg,

Olavo Machado Júnior - um passarinho me contou que, provavelmente, com as

bênçãos de Deus, ele será o futuro Presidente da Fiemg -; caros alunos; estudantes;

trabalhadores; servidores; amigos presentes; diversas autoridades que comparecem

a esta solenidade e nossos amigos telespectadores da TV Assembleia.

Hoje à tarde me encontrava em Malacacheta. Fui participar de uma audiência

pública e avisei que não poderia ficar mais tempo porque tinha de vir para esta

homenagem à Funcici. Coincidentemente, lá estava um morador de Contagem, que
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me disse: “Por qualquer outro motivo não o deixaríamos sair de Malacacheta hoje,

mas, por esta justa homenagem, deixaremos que saia”. Então, quero mandar um

abraço ao povo de Malacacheta. Sem dúvida, era muito importante o meu retorno

para esta justa homenagem hoje. Desejo uma boa noite a todos. A reunião de hoje,

por determinação do nosso Regimento Interno, é especial. É um momento em que

este Poder, reconhecendo o papel fundamental dos atores que contribuem para o

desenvolvimento da nossa sociedade, que constroem a história de nosso Estado, de

nosso país, se reúne para prestar publicamente um agradecimento. Bem, hoje

justifico à sociedade e aos meus pares que estamos aqui reunidos para homenagear

a Funcici-MG e lhe agradecer a enorme colaboração no desenvolvimento

socioeconômico da nossa cidade de Contagem, da Região Metropolitana e de toda a

Minas Gerais. Mas, sobretudo, estamos aqui para enaltecer a Funcici pela formação

de cidadãos e cidadãs ao longo de mais de uma década de história e destacar o

cuidado da empresa com o desenvolvimento humano daqueles que, com excelência,

são formados pela Escola Técnica de Formação Gerencial - ETFG. Honra-me o fato

de meu sobrinho Augusto estudar nessa escola. Às vezes ele é atentado, mas gosta

muito de lá estudar, pela qualidade dos seus professores e pelos seus colegas. De

vez em quando tenho que puxar a orelha dele, mas é um menino aplicado - ou

mentiroso. A Fundação hoje homenageada é a gestora da ETFG, que disponibiliza

para o mercado de trabalho centenas de jovens profissionais que são formados por

professores de grande saber, que utilizam moderno material pedagógico e laboratório

avançado para experimentação. Neste semestre fui convidado para participar da

inauguração do Centro de Excelência Profissional Dona Neném Scarioli, que se

localiza em um prédio moderno e humano, que conta com as necessárias adaptações

arquitetônicas para circulação de todos e todas. Nessa visita nos foi demonstrada a

importância de uma escola de formação técnica no desenvolvimento econômico de

uma sociedade. Mas o que mais chamou a minha atenção na ocasião foi a grande

transformação humana promovida pela Funcici. Observei o contentamento, mesmo

inconsciente, contudo ainda perceptível, daqueles jovens que têm suas

potencialidades desenvolvidas e, sobretudo, encorajadas, jovens que, junto à diretoria

e aos gestores da Fundação, desenvolvem projetos maravilhosos de solidariedade,



____________________________________________________________________________
4

de parcerias, de incentivo às comunidades da nossa cidade e do nosso Estado.

Os profissionais que se formam nas escolas da Funcici estão preparados não

apenas para o mercado de trabalho; não são jovens especializados em determinado

serviço, mas cidadãos e cidadãs no melhor conceito da palavra. Os jovens da Funcici

são formados para a valorização de si e para a melhor convivência com o próximo, de

acordo com a valorização da solidariedade e do respeito entre homens e mulheres e

deles com o meio ambiente, numa verdadeira revolução de consciência, pensamento

e comportamento. Nunca se viu antes neste Brasil condições tão favoráveis para nos

tornarmos uma das nações mais fortes e influentes do mundo. Somos um país

soberano, democrático, socialmente avançado e integrado com nossos vizinhos,

especialmente os sul-americanos e os latino-americanos. E essa condição tão

poderosa por nós hoje vivida - e que há pouco tempo era mero sonho,

constantemente atormentado - é o resultado do investimento no capital humano, com

o fortalecimento do emprego em nossas indústrias e comércio, fomentando-se, assim,

o nosso mercado interno. A consequência natural disso tudo é o crescimento da

produtividade e o desenvolvimento das nossas empresas, que hoje contam com a

participação de todos. O verdadeiro fortalecimento da nação exige sustentação

popular baseada no avanço democrático de um Estado laico, inovador, que garanta

ampla liberdade para o povo e sua participação política na gestão do Estado e das

instituições da sociedade civil. Mas a principal meta de uma nação soberana deve ser

sempre a educação de qualidade para todos. Para a realidade brasileira de hoje, mais

do que nunca, devemos nos voltar para uma educação técnica, especializada para

nossas indústrias e mercado interno. Uma educação que tenha por meta criar

homens e mulheres capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que

outras gerações já fizeram. Homens e mulheres que sejam criadores, inventores,

descobridores, como se propõe a escola técnica da Funcici. O resultado objetivo do

investimento público e privado em ciência e tecnologia é o desenvolvimento pleno de

uma Nação forte, autossustentável e competitiva. A política de desenvolvimento

industrial requer a construção de uma sociedade democrática, próspera e solidária,

de um Estado inovador de suas instituições; um país de alta tecnologia, avançado na

indústria do conhecimento e grande produtor de alimentos e energia; vida digna para
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o seu povo: iguais oportunidades e universalização dos direitos básicos;

desenvolvimento contínuo e ambientalmente sustentável; afirmação e florescimento

da cultura brasileira e da consciência nacional.

O planejamento deve englobar decisões de uma política econômica expansiva de

ampliação e fortalecimento do mercado interno e das empresas nacionais, sobretudo;

de construção de uma base industrial voltada para a produção de maior valor

agregado e de instituições e regras que criem um sistema avançado de inovação

tecnológica permanente; de definição de marcos regulatórios, conforme as regiões de

exploração agrícola; de destinação de terras para a produção de alimentos e o plantio

dos elementos agrícolas para produção de energia; e de conservação e utilização

científica da biodiversidade.

Consoante a tudo isso é a missão da Funcici-MG de empreender cursos de

educação profissional nas diversas áreas da gestão comercial de bens e serviços, da

tecnologia ambiental e industrial, qualificando, a cada ano, inúmeros profissionais

para o setor produtivo do nosso Estado e do nosso país.

Portanto, amigos e amigas, homenagear a Funcici é agradecer a parceria

permanente que mantém com todos nós, mineiros e mineiras, brasileiros e brasileiras.

Parabéns, gestores, professores, trabalhadores, pais e, especialmente, você, aluno e

aluna, razão maior de ser da Funcici. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado Vanderlei Jangrossi, representando o

Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa, fará a entrega

de placa alusiva a esta homenagem ao Sr. Carlos Alberto Delfino, Presidente da

Funcici-MG. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “Resultado da união

de importantes entidades representativas do empresariado mineiro, a Fundação

Centro das Indústrias das Cidades Industriais de Minas Gerais de Apoio à Educação,

Cultura e Meio Ambiente - Funcici-MG - vem demonstrando que é possível aliar à

busca do sucesso empresarial um trabalho de responsabilidade social e de respeito
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ao meio ambiente e de apoio à cultura. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais reconhece a grandeza desta instituição e a homenageia na passagem do seu

10º aniversário”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Carlin Moura para, juntos, fazermos a

homenagem.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Carlos Alberto Delfino

Exmo. Deputado Vanderlei Jangrossi, representando o Deputado Alberto Pinto

Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr.

Beto Diniz, Vereador do Município de Contagem; Exmo. Sr. Olavo Machado Júnior,

Presidente do Ciemg e Vice-Presidente da Fiemg, nosso mestre e companheiro de

todas as horas, seu nome é sinônimo de competência e amizade; Exmo. Deputado

Carlin Moura, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, nosso

companheiro, amigo da escola, declarado tio de um aluno; além de estar presente em

nossa escola nos apoiando, é um grande amigo; senhoras e senhores, na qualidade

de Presidente da Funcici-MG, sinto-me muito honrado e emocionado por esta grande

homenagem. É um prazer inenarrável estar à frente de uma instituição tão séria e

respeitada, que vem prestando importantes serviços à comunidade contagense e da

Grande BH. Nos seus 10 anos de existência, tem feito jus ao nome do centro que a

abriga, o Centro de Excelência em Educação Profissional Dona Neném Scarioli.

Tendo como missão liderar ações para o desenvolvimento humano, contribui para a

formação profissional e a gestão empresarial de qualidade como vetores do

crescimento socioeconômico, por meio da utilização de pesquisa tecnológica e de

recursos inovadores, implementados em seu centro de excelência em educação

profissional. A Funcici-MG tem cumprido todos os seus objetivos institucionais ao

longo desses 10 anos, atuando sempre de forma decisiva para a operacionalização

de uma formação profissional mais contextualizada com o mundo empresarial,

comprometida com os valores da cidadania, da ética e da responsabilidade social.

Gostaria de pontuar algumas das realizações da Funcici-MG nessa primeira década

de existência: criação do Centro de Excelência em Educação Profissional Dona

Neném Scarioli; manutenção com excelência da Escola Técnica de Formação
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Gerencial - ETFG -; criação do Núcleo de Integração Escola Empresa - Niee -; e

ampliação dos projetos sociais desenvolvidos pela Funcici. Esses produtos da

Funcici-MG são as molas propulsoras que impulsionam a instituição em direção ao

seu apogeu.

Gostaria de ressaltar os cinco pilares de sustentação da Funcici: o primeiro é o

pedagógico, que é a alma da nossa instituição e tem como principal função fortalecer

o que temos de melhor, o nosso corpo docente e discente, que tem trabalhado de

forma coesa para isso. O segundo é o Niee, que tem como objetivo vender soluções

de gestão para empresas, sendo também considerado por nós o terceiro produto da

Funcici para agregação de valor. Podemos citar, por exemplo, o curso de Valoração

Ambiental, que reuniu pessoas de outros Estados, demonstrando o peso, a influência

e a responsabilidade que a nossa instituição possui na sociedade. O terceiro pilar é a

responsabilidade social, que tem como principal objetivo buscar parceria para

projetos sociais e realizá-los juntamente com nossos alunos, visando sempre à

humanização deles. Por meio dos trabalhos sociais que realizei, entre eles o projeto

Mãos Que Ajudam, em que tive o privilégio de coordenar vários voluntários na

entrega de cadeiras de rodas, nas reformas de escolas públicas, na doação de

brinquedos e nos trabalhos em asilos e creches, aprendi e fortaleci o meu sentimento

de que, estando a serviço do próximo, estamos a serviço de Deus. O quarto pilar é a

nossa área administrativo-financeira, que tem como principal missão o compromisso,

a ética e a determinação na busca de tornar a Fundação uma entidade

autossustentável.

Por fim, gostaria de destacar o último pilar, que é o quinto. Trata-se do “marketing”

e da comunicação, que tem como objetivo trabalhar e fortalecer a imagem da

Fundação. Sua principal função é divulgar o que há de melhor no quesito formação

técnica. Digo isso com muita tranquilidade e transparência, pois trabalhamos sempre

em equipe para fazermos o melhor, sabendo que a nossa principal e mais eficaz

campanha de “marketing” são os nossos alunos, que saem da nossa escola

preparados para enfrentar o seleto mercado de trabalho que os espera, e eles o

fazem com maestria. Assim, costumamos dizer que não formamos alunos de forma

aleatória, pois eles são preparados para a vida.
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Como disse Peter Drucker: “Empreendedorismo não é uma ciência, nem uma arte.

É uma prática”. Sinto-me responsável por essa instituição, que se preocupa com a

formação global do aluno, tornando-o também um empreendedor nas áreas

administrativa, ambiental e de segurança do trabalho, bem como em suas práticas

sociais. Laborar em uma instituição como essa faz com que nos tornemos pessoas

melhores a cada dia.

Digo ao meu amigo Deputado Carlin Moura, nosso ilustre Deputado contagense e

atuante nesta Casa, que muito nos honra tê-lo como amigo da escola. Na

oportunidade, peço licença ao Presidente para quebrar o protocolo e convidar o

nosso aluno Augusto Valentim de Moura Soares para entregar um troféu ao nosso

querido Deputado Carlin Moura.

Enfim, agradeço, em nome da Funcici, dos nossos instituidores, colaboradores, pais

e alunos, por este dia histórico em que é realizada esta solenidade. Boa-noite e muito

obrigado a todos.

- Procede-se à entrega do troféu.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a apreciar mais uma apresentação musical do

alunos do projeto Música É Cidadania, da Associação do Bairro Praia de Contagem,

que conta com a parceria da Funcici, os quais, sob a regência da maestrina Rosiane

Reis, interpretarão a música “Aquarela”, de Toquinho e Vinícius de Moraes, e

cantigas de roda.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Sr. Carlos Alberto Delfino, Presidente da Fundação Centro das Indústrias de Minas

Gerais de Apoio à Educação, Cultura e Meio Ambiente, Funcici, Minas Gerais.

Acabei de revelar-lhe que neste momento tive saudades da época em que fui

guardinha mirim, nas décadas de 70 e 80, há alguns anos, dos 12 aos 18 anos,

quando tive a oportunidade de aprender a tocar flauta doce e cantei no coral. Muito

me alegra esse tempo, e este momento fez-me recordar essa época tão doce em

minha vida. Posso imaginar que assim também é o momento dessas crianças hoje.

Sr. Vereador da Câmara Municipal de Contagem, Beto Diniz, essa força do
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Legislativo de Contagem, um grande abraço a todos os companheiros e também ao

meu companheiro Pastor Silva; Exmo. Sr. Olavo Machado Júnior, Presidente do

Ciemg e Vice-Presidente da Fiemg, a quem prestamos homenagem, conte com o

nosso apoio, pelo seu desempenho, pelo que o senhor tem apresentado em apoio a

essa entidade tão maravilhosa, que tem apenas 10 anos, mas é o início de grandes

momentos, e com certeza serão mais, até pelo trabalho que tem desenvolvido; Exmo.

Sr. Deputado Carlin Moura, meu companheiro, autor do requerimento que deu origem

a esta homenagem, membro da Comissão de Educação. Durante pelo menos dois

anos tivemos a oportunidade de participar dessa Comissão tão gloriosa para o nosso

Estado e para o nosso povo. Até algumas décadas atrás, a eficiência e o

reconhecimento de uma empresa se mediam pela lucratividade – requisito

indispensável ao retorno financeiro para os proprietários e acionistas – e pela

qualidade e pelo preço dos produtos e dos serviços, componentes fundamentais para

conquistar e manter clientes e garantir-se no mercado.

Os tempos mudaram. As transformações econômicas, políticas e sociais pelas

quais estamos passando, fruto da globalização, do agravamento dos problemas que

afetam a todos nós, e da consciência de que eles só podem ser resolvidos

coletivamente induziram ao aparecimento de novos valores e parâmetros no mundo

dos negócios, assim como no âmbito dos governos e da sociedade de modo geral.

Criou-se e disseminou-se, no Brasil e em grande parte do mundo, principalmente

entre os países mais desenvolvidos, o conceito de responsabilidade social. As

instituições contemporâneas estão substituindo a maximização do lucro e o foco

único na geração de riqueza pela repartição mais equilibrada dos resultados, pelas

decisões compartilhadas, pela solidariedade e pela inserção social.

O aquecimento do Planeta, a destruição dos recursos naturais, a fome, o

desemprego, a baixa escolaridade, o crescimento desordenado das cidades, a

saturação do trânsito e a criminalidade não são problemas apenas do poder público.

Dizem respeito a todos: governo, cidadãos, entidades civis e setor empresarial.

Um dos motivos principais de estarmos, nesta solenidade, homenageando a

Fundação Centro das Indústrias das Cidades Industriais de Minas Gerais de Apoio à

Educação, Cultura e Meio Ambiente é que ela, por sua missão institucional, sua
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prática e seus campos de atuação, se tem revelado, ao longo de seus 10 anos de

existência, uma entidade comprometida com as questões que mencionamos,

constituindo-se uma referência para os que pensam no desenvolvimento com

responsabilidade social.

Assim, ao mesmo tempo que oferece todo o suporte às empresas, em termos de

treinamento, gestão e consultoria, a Fundação também promove a inclusão de

centenas de jovens no mercado, capacitando-os em diversas áreas, como as de

gestão comercial de bens e produtos, tecnologia ambiental e industrial, informática

empresarial, práticas gerenciais e segurança no trabalho. Ao mesmo tempo que

desenvolve projetos voltados para a pesquisa e a inovação tecnológica, beneficiando

diretamente o setor produtivo, investe em parcerias com empresas e organizações

civis, visando à implantação de programas de inclusão social voltados para

adolescentes e pessoas da terceira idade, para inseri-los no mundo do trabalho, e

propicia a concessão de bolsas de estudo a alunos carentes. Essa palavra é boa. O

que mais aparece em nossos gabinetes são pessoas que realmente precisam de

ajuda, querem estudar, mas falta o quesito financeiro.

Mantenedora do Centro de Excelência em Educação Profissional da Escola Técnica

de Formação Gerencial e sempre atenta às questões relacionadas com o ensino, a

cultura e o meio ambiente, a Funcici-MG tem um inestimável papel no contexto

socioeconômico de Contagem e sua região de influência, tendo em vista os princípios

da responsabilidade e da sustentabilidade.

Na pessoa de seu Presidente, Carlos Alberto Delfino, cumprimentamos todos os

seus dirigentes, seu corpo profissional e todas as empresas e instituições que dão

sustentação a suas atividades, parabenizando-a por esses 10 anos de profícua

contribuição ao desenvolvimento mineiro. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para as especiais de amanhã, dia 27, às 9 e às 20 horas,

nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS

PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

9/5/2007

Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa Costa e os

Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Agostinho Patrús Filho, Antônio Júlio, Lafayette de

Andrada e Sebastião Helvécio, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária. Estão presentes, também, os Deputados Adalclever Lopes e André

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

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

A Presidência informa que a reunião se destina a debater a criação, pelo Contran, de

novas normas para os condutores de veículos automotores, em especial a

obrigatoriedade do porte do certificado original de propriedade do veículo e as

exigências relativas a motocicletas, e a discutir proposições da Comissão. A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Alfredo Peres da

Silva, Diretor do Denatran e Presidente do Contran, e Carlos Alberto Costa e Silva,

Coordenador de Administração de Trânsito do Detran-MG; Sras. Andréa Bravo,

Presidente da Jari, e Mônica Magda Mendes e Srs. Alexandre Meirelle e João Flávio

Resende, respectivamente Gerente de Operações Especiais, Gerente da

Coordenação de Operações e Assessor da Presidência da BHTRANS, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Sebastião Helvécio, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares e convidados, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
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DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/11/2009

Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Domingos Sávio (substituindo o Deputado Rêmolo Aloise, por indicação

da Liderança do BSD), Fábio Avelar (substituindo o Deputado Djalma Diniz, por

indicação da Liderança do BPS) e Paulo Guedes (substituindo o Deputado Adalclever

Lopes, por indicação da Liderança do PMDB - PT - PCdoB), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Valadares,

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

Domingos Sávio, dispensa a leitura da ata da reunião 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 desta Comissão, e comunica o recebimento de ofício do Sr.

Geraldo Pereira Pinto, publicado no “Diário do Legislativo” em 12/11/2009. O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, em turno único, das

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.982, 2.437, 2.470,

2.476 e 2.477/2008 (Deputado Irani Barbosa); 2.471 e 2.472/2008 (Deputado Rêmolo

Aloise); 3.411/2009 (Deputado Adalclever Lopes) e 3.412/2009 (Deputado Djalma

Diniz). Retira-se da reunião o Deputado Paulo Guedes. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

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

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.640/2009, na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (redistribuído ao Deputado

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

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

discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.801/2009 com

a Emenda nº 1, o qual recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.932, 4.964 e

4.968/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados: Antônio Júlio em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de Pitangui para
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discutir os constantes acidentes registrados no trevo desse Município, na Rodovia

BR-352, e buscar as possíveis soluções para o caso, e solicita ainda visita desta

Comissão ao local; Sargento Rodrigues em que solicita ao Senador Almeida Lima -

PMDB-SE -, Presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional,

pedido de providências para que seja viabilizada a construção de passarelas para

pedestres no Município de Coromandel; e Ivair Nogueira, Carlin Moura e da Deputada

Maria Tereza Lara em que solicitam reunião de audiência pública desta Comissão

com a Comissão de Administração Pública para discutir assuntos relacionados ao

Metrô/VLT/Região Metropolitana/BH. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

Gustavo Valadares, Presidente - Irani Barbosa - Tiago Ulisses.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

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

16ª LEGISLATURA, EM 18/11/2009

Às 14h46min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis

e Cecília Ferramenta e o Deputado Ademir Lucas (substituindo o Deputado Walter

Tosta, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ademir Lucas,

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento

de ofício do Sr. Marcos Túlio de Melo, Presidente do Conselho Federal de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Confea -, publicado no “Diário do Legislativo”

de 12/11/2009. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, em

turno único, das quais designou como relatora a Deputada citada a seguir: Projetos

de Lei nºs 3.604, 3.629, 3.867, 3.868, 3.879, 3.893, e 3.894/2009. (Deputada Cecília

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

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
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discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os

Projetos de Lei nºs 3.386, 3.644, 3.820, 3.822, 3.824, 3.827/2009, este com a

Emenda nº 1, 3.832, 3.836/2009, este com a Emenda nº 1, 3.842, 3.844, 3.847/2009,

este com a Emenda nº 1, e 3.859/2009, que receberam parecer por sua aprovação.

Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 4.970/2009. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 2.736/2008, 3.342, 3.678, 3.684, 3.686, 3.690, 3.691,

3.704, 3.710, 3.713, 3.716, 3.719, 3.721, 3.723, 3.726, 3.731, 3.733, 3.737, 3.738,

3.739 e 3.743/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Cecília Ferramenta - Duarte Bechir.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

18/11/2009

Às 15h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Lafayette de Andrada, Neider Moreira e Carlin Moura (substituindo este ao Deputado

Padre João, por indicação da Liderança do Bloco PMDB-PT-PCdoB), membros da

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

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

Deputado Neider Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

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

do parecer sobre o Projeto de Lei Complementar nº 55/2009 (relator: Deputado

Lafayette de Andrada), no 1º turno, que conclui pela aprovação da matéria, na forma

do Substitutivo nº 1, que apresenta, são recebidas 19 propostas de emendas de

autoria do Deputado Carlin Moura e 4 propostas de emendas de autoria do Deputado

Neider Moreira. Encerrada a discussão, é submetido a votação e aprovado o parecer
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pela aprovação, na forma do Substitutivo nº 1. A Presidência informa que as

Propostas de Emendas nºs 2, 16, 17, 18 e 19, de autoria do Deputado Carlin Moura,

estão incluídas no parecer aprovado. Submetidas a votação, são aprovadas as

Propostas de Emendas nºs 20, 21, 22 e 23, de autoria do Deputado Neider Moreira, e

1 e 3 a 15, de autoria do Deputado Carlin Moura. Ficam prejudicadas as Propostas de

Emendas nºs 1, 3 e 12. Nos termos do § 1º do art. 138 do Regimento Interno é feita a

nova redação do parecer, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar nº 55/2009, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1. Na fase de

discussão do parecer sobre o Projeto de Lei Complementar nº 56/2009, em 1º turno

(relator: Deputado Délio Malheiros), que conclui pela aprovação da matéria com as

Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça e com as Emendas nºs 4

e 5, que apresenta, é recebida proposta de emenda de autoria do Deputado Sargento

Rodrigues. Encerrada a discussão, é aprovado o parecer e rejeitada a proposta de

emenda, esta com o voto favorável do Deputado Carlin Moura. Após discussão e

votação, é aprovado o parecer que conclui pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 3.959/2009 (relator: Deputado Lafayette de Andrada). Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Carlin

Moura, em que solicita seja realizada audiência pública com a finalidade de dar a

conhecer os critérios para escolha dos Municípios para instalação de uma ou mais

Varas da Justiça Federal, dos Municípios aptos ao recebimento da Vara Federal e o

calendário para instalação das referidas Varas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Domingos Sávio - Elmiro Nascimento - Neider

Moreira.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/11/2009

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,
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Eros Biondini, Carlin Moura e Célio Moreira (substituindo o Deputado João Leite, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a

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

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

tratar de assuntos constantes na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão

e comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Thiago Leão Pinheiro em que solicita

seja aberta a palavra para discussão da Proposta de Ação Legislativa nº 1.030/2009

e Breno Henrique Avelar de Pinho Simões (publicada no “Diário do Legislativo” em

12/11/2009). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlin Moura (2) em que

solicita seja encaminhado ao Prefeito Municipal e aos Secretários Municipais de

Desenvolvimento Urbano e de Meio Ambiente do Município de Ribeirão das Neves

pedido de providências para viabilizarem alternativa junto à Copasa visando a

implantação de rede de abastecimento de água e de coleta de esgoto para os

moradores da Chácara 20 do Bairro Liberdade, nesse Município; seja encaminhado

ao Sr. Ricardo Augusto Simões Campos, Presidente da Copasa, pedido de

providências para implantar rede de abastecimento de água e de coleta de esgoto

para os moradores da Chácara 20 do Bairro Liberdade, no Município de Ribeirão das

Neves; Carlin Moura e André Quintão em que solicitam seja realizada reunião de

audiência pública desta Comissão, com os convidados que menciona, para obter

informações sobre o funcionamento e a composição da direção da Escola de

Conselheiros do Estado de Minas Gerais, criada pela Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social, que será inaugurada em 23/11/2009; André Quintão, Carlin

Moura, Eros Biondini e Célio Moreira em que solicitam seja realizada reunião de

audiência pública conjunta com a Comissão de Administração Pública para discutir a

situação dos contratados da Fhemig. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Duarte Bechir.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/11/2009

Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Carlos Gomes, Fábio Avelar e Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado Eros

Biondini, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

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

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar,

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

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

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

proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr. Rogério Veiga

Aranha, Superintendente Regional da Secretaria do Patrimônio da União do Ministério

do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicado no “Diário do Legislativo” de

19/11/2009. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

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

discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.103/2008

(relator: Deputado Tenente Lúcio), que recebeu parecer por sua aprovação. Passa-se

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

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

Deputados Carlos Gomes, Fábio Avelar e Tenente Lúcio em que solicitam sejam

encaminhadas ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária emendas ao Projeto de Lei nº 3.808/2009, que alteram o Plano

Plurianual de Ação Governamental 2008-2010. O Presidente comunica que fica fixado

novo horário para as reuniões ordinárias da Comissão a partir de 1º/2/2010, às

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

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

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

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.
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Tenente Lúcio, Presidente - Carlos Gomes.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

25/11/2009

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin Moura e Duarte Bechir, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura

da ata da reunião 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), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovadas, em turno único, cada uma por sua vez, as Propostas de Ação Legislativa

nºs 1.034, 1.037, 1.048, 1.051, 1.068 e 1.074/2009 (relator: Deputado Carlin Moura );

1.080, 1.121, e 1.125/2009 (relator: Deputado André Quintão ); 1.136, 1.191, 1.205,

1.211, 1.217 e 1.218/2009 (relator: Deputado Duarte Bechir) na forma dos

requerimentos apresentados; 1.069/2009 (relator: Deputado Carlin Moura);

1.087/2009 e 1.124/2009 (relator: Deputado André Quintão); 1.168, 1.183, 1.185 e

1.216/2009 (relator: Deputado Duarte Bechir) na forma de emenda ao Projeto de Lei

nº 3.808/2009; 1.060/2009 (relator: Deputado Carlin Moura); e 1.091/2009 (relator:

Deputado André Quintão) na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de

requerimento apresentado; 1.056, 1058, 1.077/2009 (relator: Deputado Carlin Moura);

1.081 e 1.134/2009 (relator: Deputado André Quintão); 1.178 e 1.208/2009 (relator:

Deputado Duarte Bechir) na forma de emendas apresentadas aos Projetos de Lei nºs

3.808 e 3.809/2009; 1.083/2009 ( relator: Deputado André Quintão) na forma de

emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009 e de requerimentos; e são

rejeitadas as Propostas de Ação Legislativa nºs 1.071/2009 (relator: Deputado Carlin

Moura); 1.112, 1.119 e 1.126/2009 (relator: Deputado André Quintão); 1.204 e

1.215/2009 (relator:Deputado Duarte Bechir). Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
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Comissão para as próximas reuniões extraordinárias, hoje, dia 25, às 14h30min, e

amanhã às 10 horas, conforme edital publicado, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Duarte Bechir - João Leite.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

25/11/2009

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin Moura, Duarte Bechir e João Leite, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura,

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

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

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

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

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

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

cada uma por sua vez, as Propostas de Ação Legislativa nºs 1.040 e 1.045/2009

(relator: Deputado João Leite); 1.135 e 1.179/2009 na forma de emenda ao Projeto de

Lei nº 3.808/2009 (relator: Deputado Carlin Moura); 1.038/2009 na forma de emendas

aos Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009 (relator Deputado João Leite); 1.075 e

1.092/2009 (relator: Deputado Carlin Moura), 1.127/2009 na forma de requerimentos

apresentados (relator: Deputado André Quintão); 1.103 e 1.109/2009 na forma de

emenda ao Projeto de Lei nº 3.809/2009 (relator: Deputado André Quintão); e

rejeitadas as Propostas de Ação Legislativa nºs 1.070/2009 (relator: Deputado Carlin

Moura) e 1.076/2009 (relator: Deputado André Quintão). Cumprida a finalidade da

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

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.
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André Quintão, Presidente - Duarte Bechir - João Leite.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 46/2008, EM

4/12/2008

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Délio Malheiros, Gilberto Abramo e Lafayette de Andrada (substituindo o

Deputado Carlos Mosconi, por indicação da Liderança do BSD), membros da

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

Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Délio Malheiros, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

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

a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

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

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela aprovação, no 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46/2008 com

a Emenda nº 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo). Cumprida a finalidade da

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

da Comissão para a próxima reunião extraordinária, com edital a ser publicado,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira - Lafayette de Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.034/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.034/2009, de autoria de Ronaldo Wilson

Santos, da Uemg, visa à alteração da Ação 1275 - Implantação, operação e

consolidação do Minas Fácil em todo o Estado - do PPAG 2008 - 2011, modificando a

regionalização e as metas físicas e financeiras.
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A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 14/10/2009, em Iturama, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta sob análise tem por escopo sejam implantadas, mediante emenda ao

PPAG para o período 2010-2013, duas unidades do Minas Fácil, uma no Município de

Iturama e outra no Município de Frutal, na região do Triângulo Mineiro.

O Minas Fácil é um projeto criado para simplificar e agilizar a abertura de empresas,

através de uma parceria entre os órgãos estaduais, as prefeituras municipais e

órgãos de classe. De acordo com o disposto no “site” do projeto

(www.minasfacil.mg.gov.br), atualmente o Minas Fácil está disponível para os

Municípios de Araguari, Araxá, Belo Horizonte, Betim, Divinópolis, Ipatinga, Itabira,

Itajubá, Ituiutaba, Lagoa Santa, Lavras, Montes Claros, Muriaé, Nova Serrana,

Passos, Patos de Minas, Poços de Caldas, Ponte Nova, Pouso Alegre, São Sebastião

do Paraíso, Sete Lagoas, Três Corações, Ubá, Uberlândia e Viçosa.

A relatoria reconhece a conveniência da medida proposta, relacionada

especialmente à simplificação e à agilidade do processo de criação de empresas, e

entende que o seu acolhimento deve se dar por meio de apresentação de

requerimento dirigido à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –,

solicitando estudo de viabilidade de implantação do Minas Fácil nos dois Municípios.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.034/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.051/2009

Comissão de Participação Popular



____________________________________________________________________________
22

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.051/2009, de autoria de Luiz Andrei Gonçalves

Pereira, visa à alteração da Ação 4415 – Obras de melhoramento e pavimentação de

rodovias federais e estaduais em parcerias – do PPAG-2008-2011, para solicitar do

DER-MG que negocie com o DNIT a pavimentação da BR-135, no sentido Itacarambi

- Cocos (BA).

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 22/10/2009, em Montes Claros, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG-2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O objetivo da proposta em exame é solicitar ao Departamento de Estradas de

Rodagem de Minas Gerais – DER-MG – que negocie com o Departamento Nacional

de Infraestrutura de Transportes – DNIT – a pavimentação da BR-135, no trecho

entre Itacarambi, em Minas Gerais, e Cocos, no Estado da Bahia. O autor, Sr. Luiz

Andrei Gonçalves Pereira, justifica a sua proposta pela importância da referida

rodovia na conexão do Projeto Jaíba com Brasília(DF) e Salvador(BA).

Conforme informações disponíveis na página do DNIT na internet, o trecho da BR-

135 entre Itacarambi e Montalvânia, na divisa com a Bahia, é de estrada de terra com

buracos, pedras e areia na pista, merecendo cuidado dos motoristas. Já no território

baiano, segundo a mesma fonte, a rodovia apresenta trechos classificados como

bons e outros como regulares.

Consideramos justa a intenção da proposta, sobretudo por visar beneficiar o Projeto

Jaíba, perímetro de irrigação de grande relevância para Minas Gerais, fruto de uma

parceria entre o governo federal e o governo do Estado, desde a década de 1950.

Hoje, contando também com a participação da iniciativa privada e dos Municípios de

Jaíba e Matias Cardoso, o projeto é responsável por uma área cultivada de

aproximadamente 5.800ha, sendo comercializadas em torno de 62.000t de produtos
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agrícolas diversos, correspondendo ao montante aproximado de R$36.000.000,00,

segundo dados da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de

Minas Gerais – Emater – e do Distrito de Irrigação de Jaíba – DIJ, relativos a 2006,

disponíveis na página do Projeto Jaíba na internet.

No entanto, a matéria não constitui objeto de emenda ao PPAG, devendo, portanto,

ensejar a apresentação de requerimento ao DER contendo a solicitação acima

referida.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.051/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.054/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.054/2009, de autoria de Wenderson Luiz

Barbosa Bicalho, da Prefeitura Municipal de Montes Claros, visa à criação de ação no

PPAG 2008-2011, objetivando construir sede própria para a Associação Artesanal e

Social do Norte de Minas – Aasonorte.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 22/10/2009, em Montes Claros, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise tem como objetivo a construção de sede própria para a

Associação Artesanal e Social do Norte de Minas – Aasonorte. O autor da proposta

justifica que a associação precisa ter melhores condições para manter os cursos de

qualificação profissional e inclusão produtiva e desenvolver ações de fomento à
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economia solidária, empreendedorismo e associativismo para pessoas em situação

de risco e vulnerabilidade pessoal e social.

Embora relevante, a proposta não é pertinente ao PPAG. As associações e ONGs

têm grande importância para a solução dos problemas sociais no País. Muitas delas

são reconhecidas pela atuação solidária e sintonizadas com as dificuldades da

população, especialmente as decorrentes das desigualdades socioeconômicas;

entretanto, o Estado deve desenvolver as suas ações de cunho social, investindo no

aparato público, sobre o qual tem gestão plena, conforme previsto na legislação.

Por essa razão, deixamos de acolher a sugestão em comento como emenda ao

PPAG, mas sugerimos o envio de requerimento à Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social – Sedese –, para que realize estudos sobre a viabilidade de

convênio para a construção da sede da associação.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.054/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.056/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.056/2009, de autoria de Wenderson Luiz

Barbosa Bicalho, da Prefeitura Municipal de Montes Claros, e de Averaldo Moreira

Martins, da Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa, visa à alteração da Ação 1272 -

Pavimentação e restauração de rodovias em outras regiões - do PPAG 2008-2011,

modificando a regionalização e redistribuindo as metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG-2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do



____________________________________________________________________________
25

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em exame sugere a inclusão da região Norte de Minas, com meta física

e financeira, respectivamente, de 4 e R$10.000,00, e da região Jequitinhonha-Mucuri,

com meta física e financeira de, respectivamente, 1 e R$10.000,00, na Ação 1272 -

Pavimentação e restauração de rodovias em outras regiões - do Programa 056 -

Potencialização da infraestrutura logística da fronteira agroindustrial. Com isso,

pretende-se pavimentar o trecho de estrada compreendido entre o trevo da Estrada

da Produção e a BR-135, que liga Montes Claros a Januária, e a estrada que liga a

comunidade de São Pedro das Garças a São João da Ponte, construir ponte sobre o

Rio Cana Brava e asfaltar o trecho entre Virgem da Lapa e o entroncamento para o

Município de José Gonçalves de Minas.

A pavimentação dos dois trechos no Norte de Minas, conforme justifica o autor da

proposta, visa a desenvolver a região que é de grande extensão territorial, facilitando

o escoamento da produção e, consequentemente, auxiliando o desenvolvimento

econômico. A construção da ponte, segundo ele, é essencial para o escoamento da

produção no Norte de Minas. Já o asfaltamento do trecho entre Virgem da Lapa e o

entroncamento para José Gonçalves de Minas, de acordo com o seu autor, irá

beneficiar mais de um milhão de pessoas, uma vez que esse trecho interliga as três

microrregiões do Jequitinhonha, ligando Minas ao Sul da Bahia.

Concordamos com a importância das obras acima referidas para essas duas

regiões que merecem uma atenção especial do governo do Estado. No entanto, é

mais apropriado que a proposta incida sobre a Ação 1157 - Pavimentação e

melhoramento de ligações faltantes - no Programa 057 - Programa de aumento da

capacidade e segurança dos corredores de transporte. Assim, acolhemos a proposta

na forma de emenda ao PPAG, com o objetivo de alterar a regionalização da Ação

1157, incluindo as regiões Norte de Minas, com meta física de 3 e meta financeira de

R$30.000,00, e Jequitinhonha-Mucuri, com meta física de 1 e meta financeira de

R$10.000,00, e promovendo uma redistribuição da meta financeira, de modo que o

seu valor total não se altere. Apresentamos também emenda ao Projeto de Lei nº

3.809/2009, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado
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e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o

exercício de 2010, a fim de efetuar a especificação das obras.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.056/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.057/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.057/2009, de autoria de Adriana Martins

Oliveira, da Associação dos Municípios do Médio Jequitinhonha - AMEJE -, e demais

participantes do grupo 2 da audiência pública de Itaobim, visa à alteração da

regionalização e à redistribuição das metas físicas e financeiras da Ação 1104 –

Proteção de Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte – Ppcaam –, do PPAG

2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 20/10/2009, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise sugere mudança da regionalização e ampliação das metas

físicas e financeiras da Ação 1104 – Proteção de Crianças e Adolescentes

Ameaçados de Morte – PPCAAM –, de modo que seja possível atender aos

adolescentes residentes no interior do Estado com a agilidade necessária nos casos

de ameaça de morte.

Essa ação operacionaliza o disposto na Lei nº 15.473, de 28/1/2005, que autoriza a
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criação do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte

no Estado e dá outras providências, a fim de proteger crianças, adolescentes e

pessoas egressas do cumprimento de medida socioeducativa, com idade entre 18 e

21 anos, ameaçadas de morte ou em risco de serem vítimas de homicídio, em virtude

de envolvimento, vitimação ou testemunho em algum ato delituoso.

Os dados sobre a evolução dos homicídios entre jovens de 14 a 25 anos de idade,

no País, são extremamente preocupantes, e os avanços da violência homicida nas

últimas décadas são explicados pelo aumento dos homicídios contra a juventude.

Enquanto a taxa de homicídios entre os jovens passou de 30 em 100 mil, em 1980,

para 54,5 em 100 mil, em 2002, a mesma taxa para o restante da população

permaneceu praticamente estável: de 21,3 para 21,7 em 100 mil mortes, no mesmo

período. A conclusão é óbvia: podemos afirmar que há uma sobrevitimização juvenil,

no que diz respeito a mortes por homicídio. Se desagregarmos a população em dois

setores, o jovem (de 15 a 24 anos) e o não jovem (menos de 15 e mais de 24 anos),

verificaremos que, desde 1980, os avanços da violência homicida no Brasil tiveram

como eixo a vitimização de jovens.

Essa situação se agrava, quando crianças e adolescentes se envolvem em algum

ato infracional ou quando são vítimas ou testemunhas de alguma ação delituosa. São

muitos os casos em que, por omissão do próprio Estado, crianças e adolescentes

ameaçados de morte acabam por engrossar as estatísticas das execuções sumárias,

praticadas por grupos de extermínio, pelas organizações de narcotraficantes e por

redes de exploração sexual. Também resultam em ameaças de morte e homicídios

os conflitos entre grupos rivais, em liberdade ou no interior de unidades de

cumprimento de medida socioeducativa de internação. Há ainda a grave situação

daqueles que pretendem abandonar a prática de atividades ilícitas e se vêem

constrangidos a nelas permanecer por causa de ameaças de morte.

Esses argumentos atestam a importância do PPCAAM para o combate à violência

contra crianças e adolescentes, especialmente os que se encontram sob ameaça de

morte ou em risco iminente de ser vítimas de homicídio. Esse reconhecimento está

materializado no processo de revisão do PPAG para o exercício de 2009, quando o

programa passa a ser coordenado pela Sedese e recebe aporte financeiro para a
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prestação da proteção que lhe é atribuída. Na proposta de revisão do PPAG para

2010, está previsto novo aporte de recursos para o programa. Ressalta-se que suas

metas físicas e financeiras são estaduais, o que possibilita o atendimento da

demanda de todo o Estado.

Por essas razões, acolhemos a proposta na forma de requerimento à Sedese e ao

Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude – CAO-IJ –, do Ministério

Público de Minas Gerais, solicitando atendimento à demanda por proteção

regionalizada de crianças e adolescentes ameaçados de morte.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.057/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.058/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.058/2009, de autoria de Tereza Cristina Leite

Navarro, visa à alteração da Ação 4141 - Desenvolvimento do modal aeroviário - do

PPAG 2008-2011, modificando as metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 27/10/2009, em Poços de Caldas, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa ampliar em 300 metros a pista do aeroporto de Poços

de Caldas, com balizamento e iluminação.

De acordo com a autora da proposta, com a ampliação e melhoria da pista do

aeroporto de Poços de Caldas, duas companhias, Air Minas e Trip, poderão realizar
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voos para a região regularmente.

Por considerarmos a obra acima referida importante para o desenvolvimento de

uma região que contribui para o crescimento de Minas Gerais, acatamos a proposta

na forma de emenda ao PPAG, estabelecendo a meta financeira de R$100.000,00

(cem mil reais) na região Sul de Minas da Ação 4141. Tais recursos serão

empregados na elaboração do projeto, não impactando, portanto, na mensuração

física da ação. Também apresentamos emenda ao Projeto de Lei nº 3.809/2009, que

estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento

de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício de 2010,

com o objetivo de especificar os gastos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.058/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.060/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.060/2009, de autoria de Albano Silveira

Machado, da Prefeitura Municipal de Berilo, encaminha proposta de alteração de

todas as ações do Programa 028 – Minas sem fome do PPAG 2008-2011, com o

objetivo de redistribuir as metas físicas e financeiras previstas, privilegiando a Região

Jequitinhonha-Mucuri.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 20/10/2009, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposta visa a elevar as metas físicas e financeiras para a Região

Jequitinhonha-Mucuri nas ações do Programa Minas sem fome, da Área de

Resultado Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva do PPAG 2008-2011. A

intenção do autor é corrigir a distribuição dos recursos para essa região destinados à

realização dos objetivos previstos no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado

para essa área de resultado, especificamente no Programa Minas sem fome.

A demanda de se dispensar maior atenção governamental para a agricultura

familiar da Região Jequitinhonha-Mucuri é recorrente nos processos anuais de

revisão do PPAG. A justificativa básica é que, apesar de a população da região Norte

de Minas ser numericamente superior à da Região Jequitinhonha-Mucuri, o número

de agricultores familiares dessa última, se não é maior, aproxima-se ao da primeira. O

Programa Minas sem fome, sob responsabilidade da Empresa de Assistência Técnica

e Extensão Rural de Minas Gerais – Emater-MG –, tem como principal público os

agricultores familiares, porém, segundo informações do gestor nas audiências

públicas promovidas por esta Casa, o critério utilizado para a regionalização das

metas físicas e financeiras das ações foi o número de habitantes de cada região, fato

que desfavorece a região Jequitinhonha-Mucuri.

O baixo Índice de Desenvolvimento Humano por Município – IDHM –, a expressiva

população rural e a grande presença da agricultura familiar nos Municípios do Vale do

Jequitinhonha credenciam a proposta para o encaminhamento de emendas ao PPAG

e de requerimento à Emater-MG, solicitando que sejam adotados critérios que

priorizem a alocação de recursos de acordo com o número de Municípios com baixo

IDH e que a distribuição desses recursos seja feita tendo em vista a quantidade de

agricultores familiares.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.060/2009 na forma de sete emendas ao Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008 - 2011, e

de requerimento.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.
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André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.061/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.061/2009, da Edson Ferreira do Couto, do

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – Idene –, visa à

alteração da Ação 4199 - Aquisição e Distribuição de Leite Pasteurizado do PPAG

2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 22/10/2009, em Montes Claros, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta pretende aumentar os recursos estaduais para a aquisição e a

distribuição de leite pasteurizado vinculados ao programa Leite pela Vida, que tem

como um de seus principais objetivos a segurança alimentar infantil nas regiões do

Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.

O autor justifica a solicitação com base na alegação de que são muitas as famílias

que ainda se encontram em áreas de vulnerabilidade nutricional, o que vai de

encontro à redução nominal da meta financeira, com valor aproximado de

R$25.000.000,00 para 2010, contra R$45.000.000,00 previstos para 2009,

correspondente ao fornecimento de cerca de 54 milhões de litros de leite.

Conquanto meritória a preocupação do autor, o programa, a rigor, deve dispor no

próximo ano de recursos superiores ao do atual exercício. Ocorre que, de acordo com

a informação da Secretaria de Estado de Planejamento – Seplag –, o programa em

questão é realizado em parceria com a União e o convênio prevê aporte semestral no

valor de R$25.000.000,00 (sendo R$20.000.000,00 da União e R$5.000.000,00 do

Estado), o que indica que para o ano de 2010 serão destinados, efetivamente,
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R$50.000.000,00 para a referida ação. Sendo essa uma quantia razoável para os

objetivos previstos e entendida a dinâmica financeira do programa, entendemos estar

plenamente atendida a intenção do autor.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.061/2009.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.068/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.068/2009, de autoria de André Luís Marques

Marcato, da Reitoria da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF –, visa à

alteração da Ação 4083 – Fomento a atividades de pesquisa e desenvolvimento de

produtos e processos inovadores – do PPAG 2008 - 2011, modificando a

regionalização e redistribuindo as metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 29/10/2009, em Juiz de Fora, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa direcionar recursos para as pesquisas e os projetos de

inovação tecnológica e incubação de empresas desenvolvidos pela UFJF. Como é

sabido, essa universidade está entre as mais conceituadas do Estado, atendendo

atualmente a cerca de 18.800 estudantes, com um corpo técnico de mais de dois mil

servidores.

Em especial, solicitam-se recursos para projetos de apoio às incubadoras de

empresas e para o Programa de incentivo à inovação – PII –, realizado pela
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Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – Sectes – em

parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae

– e a UFJF.

Embora a referida universidade possua programas e projetos que se coadunam

com os objetivos estratégicos previstos pelo Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado – PMDI –, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais –

Fapemig – não pode direcionar seus editais a uma universidade específica, motivo

pelo qual não é possível propor emenda de regionalização para a Ação 4043.

Assim, para atender à demanda apresentada, indica-se o envio de requerimento à

Fapemig, solicitando atenção especial aos projetos desenvolvidos pela UFJF.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.068/2009, na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.074/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.074/2009, de Leônidas Duarte Costa e Manoel

Rodrigues de Oliveira, da Câmara Municipal de Comercinho, e Sinval dos Santos,

jurado, visa à alteração da Ação 1101 - Apoio às ações de saneamento básico em

pequenas comunidades - do PPAG 2008-2011, modificando a finalidade.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 20/10/2009, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa em análise visa incorporar à finalidade da Ação
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1101 - Apoio às ações de saneamento básico em pequenas comunidades -,

referência expressa à disponibilização de caminhões pipa ao Município de

Comercinho e à comunidade de Carneirinho, localizados na região do Vale do

Jequitinhona e Mucuri.

Analisando-se os objetivos da Ação 1101, constata-se que esse atendimento por

caminhões pipa já é compreendido pela finalidade da ação “Auxiliar Municípios

atingidos pela seca com ações preventivas, de socorro e assistenciais”, destinando às

regiões Central, Norte de Minas e Jequitinhonha e Mucuri.

Diante desse entendimento, avalia-se que o procedimento mais indicado para

atender às demandas apresentadas seria o envio de requerimento ao Instituto de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene -, unidade

responsável pela ação, para que dê especial atenção às pequenas comunidades do

Município de Comercinho, com destaque para a comunidade de Carneirinho.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.074/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.076/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.076/2009, de Marco Aurélio Gonçalves Martins,

do Departamento de Meio Ambiente do Município de Caraí, visa à alteração da Ação

1061-Bolsa Verde - Fhidro do PPAG 2008-2011, modificando as metas físicas e

financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 20/10/2009, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do
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Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em tela visa a ampliar as metas físicas e financeiras

da Ação 1061 na região Jequitinhonha-Mucuri, em 2010. Conforme alega seu

proponente, essa região vem sofrendo com a falta de água, o que requer

investimentos na causa fundamental do problema, a degradação ambiental. A Ação

1061 (Bolsa Verde - Fhidro) objetiva incentivar a ampliação e a conservação da

cobertura vegetal por meio da adoção de mecanismos econômicos. Sua meta

financeira para 2010, de R$7.172.461,00, prevê a implementação do pagamento por

serviços ambientais nas diversas regiões do Estado, reservado um pequeno

percentual à região Jequitinhonha-Mucuri. Essas medidas contemplam a recuperação

de áreas degradadas para a proteção e conservação dos recursos hídricos. A

utilização desses recursos, oriundos em grande parte do Fhidro, inaugurará, no

âmbito dessa ação, a distribuição dos benefícios previstos pela Lei nº 17.727, de

13/8/2008, que determina ao Estado a concessão de incentivo financeiro a

proprietários e posseiros rurais, sob a denominação de Bolsa Verde, para

identificação, recuperação, preservação e conservação de áreas necessárias à

proteção das formações ciliares, à recarga de aquíferos e à proteção da

biodiversidade e de ecossistemas especialmente sensíveis.

Tendo em vista que os recursos consignados para a concessão dos benefícios de

que trata a lei são derivados de diversas fontes independentes, como percentual de

10% dos recursos do Fhidro e 50% do valor arrecadado por multas administrativas

previstas pela lei florestal, convêncios, doações e outras, é razoável supor que a

quantia estipulada para a referida ação já esteja devidamente contabilizada pelo

governo do Estado, em valores efetivamente disponíveis. No entanto, para a

concessão dos benefícios previstos, os órgãos competentes se obrigam, por lei, a

priorizar bacias hidrográficas com ecossistemas mais frágeis e com maior nível de

degradação da sua rede hídrica, como é o caso da região do Jequitinhonha-Mucuri.

Com essas considerações, entendemos que a proposta em tela poderá ser atendida

mediante o encaminhamento de um requerimento ao órgão competente do governo

com o objetivo de requerer para essa região atenção especial nas aplicações dos
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recursos do Bolsa Verde.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.076/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.077/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.077/2009, de autoria de Marlio Geraldo Costa,

da Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas, visa à alteração da Ação 1375 -

Construção de reservatórios - do PPAG 2008-2011, modificando as metas físicas e

financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 20/10/2009, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em tela visa incluir a região do Jequitinhonha-Mucuri na Ação 1375 -

Construção de reservatórios-, com o objetivo de viabilizar a construção de 55

reservatórios comunitários de contenção de água nos Municípios do Médio

Jequitinhonha filiados à Associação dos Municípios da Microrregião do Médio

Jequitinhonha - Ameje.

A proposta se justifica, uma vez que a região do Médio Jequitinhonha sofre com os

graves efeitos da seca, devendo ser direcionadas para a região ações voltadas à

solução desses problemas. A construção de reservatórios é uma maneira de

armazenar a água, para que esta seja consumida ao longo do período de seca,

minimizando seu impacto.
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Dessa forma, entendemos que a proposta deve ser acatada, incluindo-se a região

pretendida como beneficiária da Ação 1375, o que fazemos por meio de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2008-2011, e de emenda ao Projeto de Lei nº 3.809/2009,

que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado e do

orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício

de 2010.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.077/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.083/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.083/2009, de autoria de Jovaldo Batista

Martins, da Câmara Municipal de Medina, visa à alteração da Ação 1081 - Construção

de unidades do sistema prisional (Setop) - do PPAG-2008-2011, com modificação da

regionalização e redistribuição das metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular em 20/10/2009, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa n° 1.083/2009, de au toria de Jovaldo Batista

Martins, da Câmara Municipal de Medina, sugere alteração da Ação 1081 -

Construção de unidades do sistema prisional (Setop) -, com modificação da
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regionalização e redistribuição das metas físicas e financeiras, objetivando-se a

construção de uma unidade prisional na região do Jequitinhonha e Mucuri, a ser

gerida pelo sistema Apac.

Além de objetivar minimizar o problema da superlotação carcerária, a construção de

uma unidade prisional na região demonstra preocupação em relação à

ressocialização dos presos. O método Apac se inspira no princípio da dignidade da

pessoa humana e na convicção de que ninguém é irrecuperável. Alguns dos seus

elementos informadores são: a participação da comunidade, sobretudo pelo

voluntariado; a solidariedade entre os recuperandos; o trabalho como possibilidade

terapêutica e profissionalizante; a religião como fator de conscientização do

recuperando; a assistência social, educacional, psicológica, médica e odontológica; a

família, como parceira para a reintegração do recuperando à sociedade.

Diante dos altos índices de criminalidade e de reincidência, a construção de

unidade prisional na região é importante, e o método Apac se mostra uma alternativa

viável para a ressocialização dos presos. Quanto à construção da unidade prisional,

entendemos que a proposta em exame deve ser acolhida; em relação à implantação

do método Apac, é necessária a elaboração de estudos que comprovem sua

viabilidade na região, por se tratar de um método baseado na participação e no

envolvimento da comunidade.

Dessa forma, somos pelo acolhimento da proposta na forma de requerimento e de

emendas aos Projetos de Lei n°s 3.808/2009, que dis põe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011, e 3.809/2009, que estima as

receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.083/2009 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009 e de

requerimento.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.089/2009

Comissão de Participação Popular
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Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.089/2009, de Virgílio Furtado da Costa, da

Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paraibuna, visa alterar a

finalidade da Ação 4274 – Apoio Logístico às Ações Integradas – do Plano Plurianual

de Ação Governamental – PPAG - 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 29/10/2009, em Juiz de Fora, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do PPAG 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.089/2009, de autoria de Virgílio Furtado da

Costa, da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paraibuna, objetiva

alterar a finalidade da Ação 4274 – Apoio Logístico às Ações Integradas. Sugere-se

que haja previsão de espaço físico para a representação da sociedade civil nas

futuras unidades conjuntas das Polícias Civil e Militar.

A forma mais descentralizada de participação da sociedade civil na formulação e

implementação da política estadual de segurança pública diz respeito aos Conselhos

Comunitários de Segurança Pública – Conseps –, entidades de direito privado, com

vida própria e independência em relação ao sistema de defesa social. Geralmente,

tais entidades adotam a natureza jurídica de associações comunitárias, de utilidade

pública, sem fins lucrativos, constituídas no exercício do direito de associação,

garantido pelo art. 5º, XVII, da Constituição de 1988. Aliás, esta Casa tem

reconhecido com frequência, por meio de leis específicas, a utilidade pública dos

Conseps.

Na qualidade de pessoas jurídicas de direito privado, no entanto, os Conseps só

podem ocupar imóvel público mediante um rito específico com essa finalidade. O

espaço físico que abrigará conjuntamente as polícias estaduais, por sua vez,

constitui-se de imóveis especialmente construídos ou adaptados para abrigar serviços



____________________________________________________________________________
40

administrativos típicos de segurança pública. Em que pese a importância dos

Conseps para a construção de uma política pública de segurança participativa, não

nos parece que a modificação das leis orçamentárias estaduais seja a forma jurídica

mais apropriada para a definição de espaços físicos para os Conseps em prédios

públicos. Diante do exposto, somos pela rejeição da proposta em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.089/2009.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.091/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.091/2009, de Jorge Gonçalves Ramos, do

Conselho Municipal de Saúde de Juiz de Fora, sugere alteração de finalidade da

Ação 4387 - Vigilância epidemiológica e ambiental - do PPAG 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 29/10/2009, em Juiz de Fora, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa alterar a finalidade da Ação 4387 - Vigilância

epidemiológica e ambiental - do PPAG 2008-2011, de modo a incluir no referido texto

referência ao fortalecimento dos serviços de verificação de óbito no Estado.

A Ação 4387 está inserida no Programa 707 - Vigilância em saúde - do PPAG -

2008-2011, cujo objetivo é acompanhar de forma sistemática o processo saúde-

doença, monitorando os seus fatores determinantes, tais como a qualidade dos

alimentos analisados, da água utilizada nos serviços de terapia renal substitutiva, dos
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produtos hemoterápicos (banco de sangue) e dos medicamentos e produtos

produzidos e comercializados.

Por sua vez, a finalidade da Ação 4307 na Revisão 2010 do PPAG - 2008-2011 é

direcionar medidas para controle e prevenção de doenças e agravos transmissíveis e

não transmissíveis, acompanhando e analisando os dados e informações,

recomendando e promovendo as medidas de controle apropriadas, avaliando a

eficácia e a efetividade destas medidas, divulgando as informações e fornecendo

sempre orientação técnica aos profissionais de saúde responsáveis por estas ações.

Com base nessas definições de finalidade da ação em comento e objetivo do

programa ao qual ela está vinculada, consideramos que a alteração proposta é

oportuna, uma vez que a prática cotidiana dos serviços de saúde também

estabeleceu a frequência de óbitos numa população como medida de nível de saúde.

Assim, a taxa de mortalidade é tomada com relação ao número de habitantes de um

determinado local, bem como à causa da morte, com o propósito de estabelecer a

prevenção e o controle de doenças enquanto ação de saúde pública, por meio do

registro sistemático de declarações de óbito, padronizadas e processadas

nacionalmente.

Vale ressaltar que atrasos na disponibilidade desses dados dificultam sua utilização

na vigilância epidemiológica. Portanto, os serviços locais de saúde devem ser

estimulados a notificar e a registrar as ocorrências de óbito e também a utilizar de

imediato as informações contidas nessas declarações para planejamento e execução

das medidas de controle, antes mesmo de serem processadas pelo sistema nacional.

Enfim, a eficiência do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica depende do

desenvolvimento harmônico das funções realizadas nos diferentes níveis. Quanto

mais capacitada e eficiente for a instância local, mais oportunamente poderão ser

executadas as medidas de controle dos agravos à saúde. Os dados e as informações

produzidos no âmbito municipal serão também mais consistentes, possibilitando

melhor compreensão do quadro sanitário estadual e nacional e, consequentemente, o

planejamento adequado da ação governamental.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.091/2009, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 -, e de

requerimento.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.094/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.094/2009, de Wenderson Luiz Barbosa Bicalho,

da Prefeitura Municipal de Montes Claros, visa à alteração da Ação 1101 - Apoio às

Ações de Saneamento Básico em Pequenas Comunidades do PPAG 2008 – 2011,

modificando a regionalização, redistribuindo as metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 22/10/2009, em Montes Claros, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em tela busca alterar o projeto estruturador

Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva, que objetiva prover alternativas para a

convivência com a seca e as bases para o desenvolvimento sustentável e includente

da produção local e para o aumento da produtividade no campo, inclusive o que

tange ao modo de produção agroecológico e orgânico, com ênfase na formação

profissional, na promoção do protagonismo e do empreendedorismo e na

identificação de mercados e acesso a estes, com vistas à melhoria da qualidade de

vida do povo de Minas Gerais. A Ação 1101 pretende auxiliar os Municípios atingidos

pela seca com ações preventivas de socorro e assistênciais. Essa ação fazia parte,

no PPAG de 2009, da unidade orçamentária do Fundo Estadual de Saúde, tendo sido

deslocada, nesta revisão do PPAG, sem alteração de finalidade, para a unidade
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orçamentária Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais –

Idene.

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.094/2009 visa a alterar essa ação com o

objetivo de possibilitar a implantação de infraestrutura para o abastecimento de água

em todas as comunidades rurais e garantir sua manutenção sistemática.

Tendo em vista que o que se pretende alterar no escopo da ação já está previsto no

bojo de suas competências, opinamos por acatar a proposta na forma de

requerimento ao Idene, reforçando a solicitação de instalação de infraestrutura de

abastecimento de água em todas as comunidades rurais atendidas pelo órgão e

garantia de serviços contínuos de manutenção necessários.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.094/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.102/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.102/2009, de Paulo Cesar de Paula, do

Movimento Nacional da População de Rua, e outros, visa à alteração da Ação 1302 –

Construção, Reformas e Melhorias em Unidades Habitacionais do PPAG 2008-

2011,modificando a regionalização e as metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise tem por objetivo alterar a Ação 1302 – Construção,
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Reformas e Melhorias em Unidades Habitacionais, inserindo-se, na regionalização

dessa ação, as regiões Central e Rio Doce.

Na justificação da proposta, ressalta-se a precariedade das condições de moradia

em que vivem as comunidades indígenas e quilombolas. A organização de pessoas

remanescentes de quilombos em torno de organizações da sociedade civil ganhou

relevância justamente a partir da promulgação da Constituição de República, em

1988, que determina, no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,

de forma definitiva, o reconhecimento da propriedade aos remanescentes das

comunidades dos quilombos que estiverem ocupando suas terras, com a emissão

dos respectivos títulos.

Diversas políticas surgiram com vistas a conferir efetividade a esse dispositivo

constitucional. Cite-se, como exemplo, o Decreto Federal n.º 4.887, de 20/11/2003,

que atribui ao Ministério de Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Nacional

de Colonização e Reforma Agrária − Incra −, a implementação das ações de

regularização fundiária dos quilombolas e garante a possibilidade de desapropriação

de áreas particulares para esse fim. Essas ações foram incorporadas ao Plano

Nacional de Reforma Agrária, garantindo um processo participativo e a gestão de

uma política específica para essas comunidades.

É preciso que o Estado de Minas Gerais adote, por sua vez, políticas específicas

para esse público, como forma de resgate da dívida histórica que o País tem em

relação a essas comunidades. A realização de um diagnóstico das comunidades

quilombolas mineiras é um primeiro passo nesse sentido, já que subsidia a

formulação de políticas, sobretudo nas áreas de habitação e titulação de terras.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.102/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.103/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa nº 1.103/2009, da Sra. Anita Gomes dos Santos, do

Movimento Nacional da População de Rua, visa à criação de ação no PPAG 2008-

2011, denominada Realização de Seminários Regionais e Estadual da População em

Situação de Rua, com a finalidade de divulgar a pesquisa e elaborar, de forma

participativa, a política da população em situação de rua.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular, nos dias 4 a 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A Ação 4236 – Cofinanciamento de Serviços para Municípios na Execução de

Proteção Especial –, do Programa 023 – Implantação do Suas –, tem como finalidade

cofinanciar os Municípios e entidades na execução direta ou indireta (rede

socioassistencial) de proteção social especial, ofertando serviços, programas e

projetos para atendimento especializado a crianças, adolescentes, indivíduos e

famílias que tenham sofrido violação de direitos consubstanciada em situação de

abandono, maus-tratos físicos ou psíquicos ou abuso sexual ou decorrente do uso de

substâncias psicoativas; que estejam cumprindo medidas socioeducativas; que

estejam em situação de rua ou sejam migrantes, entre outros.

Na revisão do PPAG realizada em 2008, uma emenda popular assegurou recursos

para a realização de diagnóstico da situação da população de rua, com o objetivo de

sistematizar informações para a implementação de política pública direcionada a esse

segmento no Estado. Segundo informações disponíveis no “site” da Secretaria de

Desenvolvimento Social – Sedese –, o governo está investindo, neste ano,

R$5.000.000,00, que serão repassados a 21 Municípios, para o desenvolvimento de

planos municipais de enfrentamento do trabalho infantil e da situação de rua. A

Sedese, em parceria com a Fundação João Pinheiro, realizou pesquisa em 21 dos

maiores Municípios de Minas, a qual concluiu que cerca de 3 mil crianças e
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adolescentes estão em situação de rua ou realizam trabalho infantil. Serão

beneficiadas as cidades de Almenara, no Vale do Jequitinhonha; Belo Horizonte e

Municípios de sua região metropolitana, como Betim, Contagem, Ibirité, Ribeirão das

Neves, Sabará e Santa Luzia; Divinópolis, no Centro-Oeste; Governador Valadares e

Ipatinga, no Leste; Janaúba, Januária e Montes Claros, no Norte; Juiz de Fora e

Muriaé, na Zona da Mata; Ouro Preto, na região Central do Estado; Poços de Caldas,

no Sul; Teófilo Otôni, no Vale do Mucuri; Uberaba e Uberlândia, no Triângulo.

Diante da importância do tema, acolhemos a proposta por meio da apresentação de

emenda à Lei Orçamentária Anual para especificar, na Ação 4236, a destinação de

recursos para a realização de seminários regionais e estadual da população em

situação de rua, no valor de R$150.000,00.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.103/2009 sob a forma da apresentação de emenda ao Projeto de Lei nº 3.809/2009.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.110/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.110/2009, de Nilo Cláudio da Costa Pádua, da

Câmara Municipal de Iturama, sugere modificando das metas físicas e financeiras da

Ação 1081 – Construção de Unidades do Sistema Prisional - Setop – do PPAG 2008-

2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 14/10/2009, em Iturama, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação
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A Proposta de Ação Legislativa nº 1.110/2009, de autoria da Câmara Municipal de

Iturama, sugere alteração da Ação 1081 – Construção de Unidades do Sistema

Prisional - Setop – do PPAG 2008-2011, com vistas a assegurar recursos para a

construção de uma unidade prisional na Região do Triângulo, para abrigar os

detentos das Comarcas de Iturama, Itapagipe e Campina Verde.

Um dos graves problemas do sistema penal brasileiro é a superlotação nas

unidades prisionais. Dados do relatório final da Comissão Especial da Execução das

Penas no Estado, instituída nesta Casa em 2009, revelam que houve um incremento

substancial da população prisional do Estado entre 2003 e 2009, saltando de 23.358

para 46.573, ou seja, a população duplicou nesse período.

Conforme justificação da proposta em análise, a medida sugerida objetiva resolver

o problema da superlotação da carceragem da Delegacia de Iturama, que abriga

pessoas de mais dois Municípios. A superlotação nos estabelecimentos dificulta a

convivência pacífica entre os detentos e pode levar a rebeliões e tentativas de fuga,

com repercussão na segurança interna do estabelecimento e na segurança da

comunidade local. Assim, é fundamental investir na infraestrutura dos

estabelecimentos e na construção de unidades, de forma a minimizar os problemas

que acometem o sistema prisional.

Ressalte-se que a Lei de Execução Penal assegura aos presos todos os direitos

não atingidos pela sentença ou pela lei. Entre esses, o de permanecer em local digno

e apropriado, em ala arejada e limpa.

É importante salientar que, no projeto de revisão do PPAG 2008-2011, há previsão,

em 2010, de criação de 594 vagas para a região do Triângulo. Dessa forma, somos

pelo acolhimento da proposta em análise na forma de requerimento dirigido à

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, solicitando providências para

a construção de uma unidade prisional no Município de Iturama.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.110/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - João Leite.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.111/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.111/2009, de Marli Costa Campos Quaresma,

sugere a criação de ação no PPAG 2008-2011 com o objetivo de garantir recursos

para o sistema prisional.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 22/10/2009, em Montes Claros, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa n° 1.111/2009, de au toria popular, sugere a criação

de ação no PPAG 2008-2011 com o objetivo de garantir recursos para o

aprimoramento do sistema prisional, incluindo o desenvolvimento de ações voltadas

para a ressocialização dos sentenciados.

A proposta trata de um dos problemas mais graves enfrentados pela sociedade

brasileira na atualidade: a situação degradante dos estabelecimentos prisionais e

seus reflexos negativos na ressocialização dos sentenciados. A punição dada ao

infrator deve ser eficaz e justa, uma vez que o condenado tem que estar recuperado

quando sair da prisão, pronto para reincorporar-se à sociedade e não mais agir em

desacordo com a lei.

A proposta, entretanto, foi apresentada de forma bastante genérica, sem apontar o

programa a que estaria vinculada a ação a ser criada nem suas metas físicas e

financeiras e demais atributos. Ressalte-se que no PPAG 2008-2011, a Ação 4064 –

Custódia e reintegração social nas unidades prisionais do Norte de Minas – objetiva

garantir a custódia e a ressocialização do preso, contribuindo, assim, com a

prevenção e a repressão à criminalidade.

Tendo em vista a importância do tema abordado pela proposta, entendemos que
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ela deve ser acolhida na forma de requerimento dirigido à Secretaria de Defesa Social

– Seds –, solicitando especial atenção às atividades de ressocialização na execução

da Ação 4064.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.111/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.114/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.114/2009, de Luciano Guimarães Pereira, da

Prefeitura Municipal de Montes Claros, sugere alteração do Programa 04 -

Atendimento às Medidas Socioeducativas - do PPAG 2008-2011, com o objetivo de

agregar novas atividades que ofereçam ao adolescente autor de ato infracional uma

melhor perspectiva no mercado de trabalho.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 22/10/2009, em Montes Claros, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.114/2009, de autoria da Prefeitura Municipal de

Montes Claros, sugere a alteração do Programa 04 - Atendimento às Medidas

Socioeducativas - do PPAG 2008-2011, com vistas a agregar ao programa novas

atividades que ofereçam ao adolescente autor de ato infracional uma melhor

perspectiva no mercado de trabalho, proporcionando sua reintegração social.

Conforme a Lei Federal nº 8.069, de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente

- ECA -, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá
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aplicar ao adolescente as seguintes medidas: advertência, obrigação de reparar o

dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e

internação em estabelecimento educacional. São direitos do adolescente privado de

liberdade, entre outros, receber escolarização e profissionalização e realizar

atividades culturais, esportivas e de lazer.

A proposta sugerida visa contribuir para a formação profissional do adolescente

autor de ato infracional. Entretanto, foi apresentada de forma genérica, sem apontar

uma ação específica, nem atividades a serem incorporadas ao programa. Ademais,

as ações do Programa 04 buscam contribuir para romper o processo de criminalidade

juvenil, por meio da responsabilização do adolescente e a promoção de sua

autonomia como sujeito de direitos e deveres. Acreditamos, portanto, que a essência

da proposição já está atendida nas ações do programa especificado na proposta.

Tendo em vista a preocupação do autor com a reintegração social do adolescente

autor de ato infracional, julgamos oportuno o acolhimento da proposta na forma de

requerimento dirigido à Secretaria de Defesa Social, sugerindo a ampliação das

atividades destinadas aos adolescentes.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.114/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.118/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.118/2009, de Altamir Penido da Silva, do Corpo

de Bombeiros Militar de Minas Gerais, visa à alteração das metas físicas e financeiras

da Ação 1179 - Implementação de Atividades de Ensino Voltadas para a Qualidade

da Atuação do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais - do PPAG 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4 a 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe
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sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.118/2009, de autoria de Altamir Penido da

Silva, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, sugere alteração da Ação 1179

do PPAG 2008-2011, objetivando assegurar recursos para aquisição de

equipamentos e realização de cursos de qualificação para os servidores desse órgão.

Após a promulgação da Emenda à Constituição nº 39, de 1999, o Corpo de

Bombeiros Militar desvinculou-se da Polícia Militar e passou à condição de órgão

autônomo da administração direta do Executivo. Trata-se de um dos órgãos

responsáveis pela segurança pública, que é exercida para a preservação da ordem

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Enquadram-se no campo de

atribuições da instituição sob comento, por força do art. 142, II, da Carta mineira, a

coordenação e a execução de ações de defesa civil, a prevenção e o combate a

incêndio, perícias de incêndio, busca e salvamento e estabelecimento de normas

relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio ou qualquer tipo

de catástrofe.

Nos termos do arts. 136 e 137 da Constituição Estadual, o Corpo de Bombeiros

exerce a segurança pública de forma integrada com os órgãos do sistema de defesa

social em todo o território do Estado. É conveniente, portanto, investir na capacitação

dos servidores dessa instituição, conforme sugere a proposição em análise.

Contudo, entendemos que a medida já se encontra prevista na Ação 1179, que tem

por finalidade realizar atividades de capacitação voltadas para os servidores do Corpo

de Bombeiros, tendo em vista ampliar a sua motivação e preparação a fim de que

prestem serviços de qualidade à sociedade mineira.

Assim, julgamos oportuno o acolhimento da proposta em análise na forma de

requerimento dirigido à Secretaria de Defesa Social, sugerindo especial atenção à

capacitação dos servidores do Corpo de Bombeiros que atuam na Região

Metropolitana de Belo Horizonte, por se tratar de uma área com uma população
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expressiva, composta por vários Municípios.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.118/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.122/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.122/2009, do Corpo de Bombeiros Militar de

Minas Gerais e outros, visa à alteração da regionalização e das metas físicas e

financeiras da Ação 1037 - Modernização da Logística de Unidades Operacionais que

Compõem as Áreas Integradas - CBM - do PPAG 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4 a 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa n° 1.122/2009, de au toria do Corpo de Bombeiros

Militar, sugere alteração da Ação 1037 do PPAG 2008-2011, objetivando-se a

construção de unidades do Corpo de Bombeiros nas regiões do Triângulo, Norte de

Minas e Jequitinhonha - Mucuri.

Após a promulgação da Emenda à Constituição nº 39, de 1999, o Corpo de

Bombeiros Militar desvinculou-se da Polícia Militar e passou à condição de órgão

autônomo da administração direta do Executivo. Trata-se de um dos órgãos

responsáveis pela segurança pública, que é exercida para a preservação da ordem

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Enquadram-se nas

atribuições da instituição sob comento, por força do art. 142, II, da Carta mineira, a
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coordenação e a execução de ações de defesa civil, a prevenção e o combate a

incêndio, perícias de incêndio, busca e salvamento e estabelecimento de normas

relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio ou qualquer tipo

de catástrofe.

Nos termos dos arts. 136 e 137 da Constituição Estadual, o Corpo de Bombeiros

exerce a segurança pública de forma integrada com os órgãos do sistema de defesa

social em todo o território do Estado. Verifica-se, portanto, a conveniência da

instalação de unidades desse órgão em diversas regiões do Estado, com vistas a

garantir a prestação de serviços especializados de prevenção e proteção destinados

à comunidade.

Conforme dito anteriormente, a proposta sugere a construção de unidades do

Corpo de Bombeiros nas regiões do Triângulo, Norte de Minas e Jequitinhonha -

Mucuri. No entanto, a região do Norte de Minas já está contemplada na Ação 1037.

Assim, propomos redistribuição de recursos dessa ação de forma a contemplar

também as regiões do Triângulo e do Jequitinhonha - Mucuri.

Dessa forma, somos pelo acolhimento da proposta na forma de emendas aos

Projetos de Lei nºs 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG - 2008-2011, e 3.809/2009, que estima as receitas e

fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.122/2009 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.128/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.128/2009, de Sandra Maria da Silva, da

Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais – N'Golo –, visa à criação

de ação no PPAG 2008-2011, denominada Mapeamento das Comunidades

Quilombolas de Minas Gerais, com a finalidade de realizar o mapeamento das
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comunidades quilombolas do Estado.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo criar ação no PPAG 2008-2011, com

vistas à realização do mapeamento das comunidades quilombolas de Minas Gerais.

Ressaltamos que o pleito manifestado nesta proposta será atendido por meio da

Proposta de Ação Legislativa nº 1.166/2009, que tem a mesma autoria e finalidade

desta. Por essa razão, somos pela rejeição da proposta em comento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.128/2009.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.131/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.131/2009, de Luzia Batista da Silva, da

Prefeitura Municipal de Tiradentes; Carlos Luiz Custódio, do Sindicato dos

Enfermeiros do Estado de Minas Gerais; Jacqueline Míriam Maciel Junqueira, do

Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado de Minas

Gerais – Consea – MG - Belo Horizonte; Edna Rodrigues da Costa; e Maria de

Lourdes Paixão de Resende Neves visa à alteração da Ação 1122 – Desenvolvimento

de Recursos Humanos/Programa de Educação Permanente para os Médicos da

Família - PEP –, do PPAG 2008 - 2011, modificando a unidade, o produto, a unidade

de medida e a finalidade.
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A proposta foi apresentada durante audiências públicas realizadas pela Comissão

de Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a

finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009,

que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -

2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise pretende alterar a finalidade da Ação1122 –

Desenvolvimento de Recursos Humanos-Programa de Educação Permanente para

os Médicos da Família - PEP –, do Programa 049 – Saúde em Casa –, para estender

o PEP a todos os profissionais de saúde que atuam nas equipes de saúde da família.

A educação permanente em saúde constitui estratégia fundamental para a

implementação da formação, do desenvolvimento e do fortalecimento do trabalho no

Sistema Único de Saúde e tem sido amplamente debatida desde a década de 1980

pela Organização Panamericana da Saúde – OPAS – como proposta para o

desenvolvimento dos sistemas de saúde de uma região. Pretende-se, com a

educação permanente, agregar aprendizado, reflexão crítica sobre o trabalho e

resolutividade da clínica e da promoção da saúde coletiva.

Tendo em vista a responsabilidade constitucional do Ministério da Saúde – MS – de

ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde e de incrementar, em

sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico, nos termos dos

incisos III e V da Constituição da República, o referido órgão editou a Portaria nº 198,

de 2004, que instituiu a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. A

referida Política destina-se a público multiprofissional e trata dos problemas

cotidianos das práticas das equipes de saúde.

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES – tem adotado a

educação permanente em saúde como uma das estratégias para a implementação

das políticas públicas de saúde.

Entretanto, a ação que se pretende alterar no PPAG objetiva estruturar grupos de
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aperfeiçoamento da prática para os médicos da família por meio do programa de

educação permanente. Dessa forma, o PEP é voltado exclusivamente para a

atualização dos médicos de família e resulta de uma parceria entre a SES e a Escola

de Saúde Pública – ESP - MG. Por meio do programa mencionado, a SES busca

melhorar o nível de resolubilidade da atenção primária, aumentar a autoestima

profissional do médico de família, criar um sistema de aperfeiçoamento contínuo da

prática profissional e romper o isolamento profissional. São metas também da SES

reduzir os números de investigações diagnósticas desnecessárias, as prescrições

incorretas de medicamentos, a variabilidade da prática profissional e a rotatividade

dos médicos do PSF. O programa funciona a partir de grupos de aperfeiçoamento

profissional, composto por 8 a 12 médicos da família, que se reúnem periodicamente

para troca de experiências e atualizações sobre a prática médica, sob a coordenação

de um tutor, geralmente um docente de escolas de medicina parceiras. As atividades

educacionais são definidas a partir das necessidades dos participantes. O tutor que

dá suporte ao grupo é previamente capacitado por meio do curso introdutório em

educação permanente. O objetivo é fornecer a eles elementos teóricos e práticos

necessários ao bom desenvolvimento do processo. Não caberia, portanto, estender a

referida ação aos demais profissionais de saúde, uma vez que se refere a troca de

experiências médicas.

Além disso, a capacitação de pessoal, especialmente dos profissionais do

Programa Saúde da Família – PSF –, está prevista na Ação 1117 – Desenvolvimento

de Recursos Humanos-Plano Diretor de Atenção Primária á Saúde –, do Programa

Estruturador 049 – Saúde em Casa. A referida ação tem a finalidade de melhorar a

qualidade da atenção primária à saúde por meio da otimização dos processos de

trabalho, do reconhecimento de boas práticas e da capacitação de pessoal,

especialmente os profissionais do PSF, pelas oficinas do Plano Diretor. Tais oficinas,

segundo informações da SES, são desenvolvidas em três etapas: uma dirigida a

tutores, outra a facilitadores e uma às equipes do PSF. A previsão é de que sejam

realizadas 10 oficinas em 42 microrregiões. Em 2008 foram desenvolvidas cinco

oficinas e, em 2009, estão previstas outras cinco, a serem realizadas até dezembro.

Dessa forma, somos pela rejeição da proposta, uma vez que ela já está atendida na
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Ação 1117 – Desenvolvimento de Recursos Humanos-Plano Diretor de Atenção

Primária á Saúde –, do Programa Estruturador 049 – Saúde em Casa.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.131/2009.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.133/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.133/2009, de Luciano Guimarães Pereira, da

Prefeitura Municipal de Montes Claros, visa à criação de ação no PPAG 2008-2011,

denominada Inserção dos Municípios no Sistema Integral de Defesa Social.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 22/10/2009, em Montes Claros, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa n° 1.133/2009, apres entada por Luciano Guimarães

Pereira, da Prefeitura Municipal de Montes Claros, sugere a criação de ação no

PPAG 2008-2011, denominada Inserção dos Municípios no Sistema Integral de

Defesa Social, com o objetivo de ampliar a gestão integrada de ações e informações

de defesa social, incorporando as secretarias municipais.

A Integração da Gestão da Segurança Pública – Igesp – é um modelo de

organização da gestão do trabalho policial, proposto pela Secretaria de Defesa Social

– Seds –, que reúne ações e informações para obtenção de resultados em segurança

pública. O objetivo é aumentar a eficiência da prevenção e do combate ao crime,

conjugando as práticas implementadas por diferentes órgãos, como a Polícia Civil, a



____________________________________________________________________________
58

Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a

Subsecretaria de Administração Penitenciária. O Igesp se baseia no

compartilhamento de informações e na implementação de ações conjuntas, capazes

de envolver a diversidade de fenômenos que compõem o problema da criminalidade

urbana.

A proposta em análise pretende integrar o sistema estadual de defesa social às

ações das prefeituras municipais. Um processo de integração entre os entes

federativos pode contribuir para reverter indicadores de criminalidade muito negativos

e melhorar a qualidade de vida da comunidade.

Entendemos que a proposta deve ser acolhida na forma de requerimento à

Secretaria de Defesa Social – Seds –, solicitando a elaboração de estudos visando à

integração do sistema estadual de defesa social às ações das prefeituras municipais,

no âmbito da Ação 4048 – Integração da Gestão da Segurança Pública – Igesp – do

PPAG 2008-2011.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.133/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.134/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.134/2009, de autoria de Virgílio Furtado da

Costa, da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paraibuna, visa à

alteração da Ação 1342 - Investimentos especiais em Municípios estratégicos - do

PPAG 2008-2011, modificando a regionalização e redistribuindo as metas físicas e

financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 29/10/2009, em Juiz de Fora, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe visa incluir a região da Mata na Ação 1342, com vistas a

viabilizar a construção do Contorno Sul do Município de Juiz de Fora. Segundo o

autor, a realização de tal obra visa “fortalecer o crescimento regional dos Municípios

da Zona da Mata.”

Por considerarmos tal obra importante para o desenvolvimento de uma região de

grande relevância econômica, acatamos a proposta na forma de emenda ao PPAG,

com a finalidade de criar a regionalização da Ação 1342, estabelecendo, para a

região da Mata a meta financeira de R$100.000,00 (cem mil reais). Tais recursos

serão empregados na elaboração do projeto, não impactando, portanto, na

mensuração física da Ação. Também apresentamos emenda ao Projeto de Lei nº

3.809/2009, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do

Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado para o Exercício de 2010, com o objetivo de especificar os gastos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.134/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.135/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.135/2009, de autoria da Associação dos

Municípios da Micro Região do Vale do Paraibuna, visa à alteração da Ação 4543 –

Implantação de obras de arte especiais (pontes e viadutos) – do PPAG-2008-2011,

modificando a regionalização e redistribuindo as metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de
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Participação Popular no dia 29/10/2009, em Juiz de Fora, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe sugere a alteração da regionalização na Ação 4543 –

Implantação de obras de arte especiais (pontes e viadutos) – do Programa 216 –

Programa de pavimentação de rodovias, a fim de incluir a região da Mata, visando à

construção de ponte sobre o Rio Preto, no Município de Rio Preto.

Segundo o autor da proposta, a ponte existente no local é antiga e está mal

conservada, não suportando o aumento do tráfego de veículos, ocasionado pela

pavimentação da Rodovia MG-353, no trecho Juiz de Fora – Rio Preto. O autor

também chama a atenção para o fato de que a construção dessa ponte é o primeiro

passo para o estabelecimento de uma nova ligação para a Rodovia Dutra, que

encurtará em 90km a viagem entre a Zona da Mata e São Paulo e evitará o transtorno

de trafegar pelo perímetro urbano de Volta Redonda e Barra Mansa.

Concordamos com a intenção do proponente, tendo em vista a importância dessa

obra para a malha rodoviária do Estado, sobretudo no que diz respeito à ligação com

os Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Entretanto, para a viabilização da

construção da referida ponte é necessário entrar em entendimentos com o Estado do

Rio de Janeiro, uma vez que esta se encontra na divisa com esse Estado. Dessa

forma, acolhemos proposta em exame na forma de emenda ao PPAG 2008 - 2011,

com o objetivo de incluir a região da Mata, com atribuição de meta física de 1 e de

meta financeira de R$100.000,00, a partir da redistribuição das metas físicas e

financeiras da Ação 4543, assegurando recursos para a realização de projeto para a

obra, e, ao mesmo tempo, apresentamos requerimento ao Departamento de Estradas

de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, responsável pela gestão do

Programa 216, para que sejam iniciadas as negociações com o Estado vizinho.

Apresentamos ainda emenda ao Projeto de Lei nº 3.809/2009, que estima as receitas
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e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento

das empresas controladas pelo Estado para o exercício de 2010, com vistas à

especificação do objeto do gasto.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.135/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009, de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009 e de requerimento.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.136/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.136/2009, de autoria de Virgílio Furtado da

Costa, da Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do Paraibuna, visa à

alteração da Ação 1306 - Melhoria da Acessiblidade de Municípios de Pequeno Porte

- do PPAG 2008-2011, modificando as metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 29/10/2009, em Juiz de Fora, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.136/2009 trata da viabilização da construção

de contornos rodoviários nos Municípios de Rio Novo, Guarani e Piraúba, na região

da Zona da Mata.

Em sua justificativa, o autor argumenta que a realização dessa obra traria grande

desenvolvimento à região da Zona da Mata, que compreende 142 Municípios,

incrementando a integração regional e possibilitando o desenvolvimento das

empresas já implantadas na região.
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Ainda assim, entendemos que uma obra de tal magnitude deve ter sua implantação

devidamente estudada.

Assim sendo, esta Comissão propõe o acolhimento das propostas em análise na

forma de requerimentos de estudo de viabilidade à Secretária de Estado de

Transportes e Obras Públicas - Setop.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.136/2009, na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.138/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.138/2009, do Sr. Luciano Guimarães Pereira,

servidor da Prefeitura Municipal de Montes Claros, sugere alteração da finalidade da

Ação 1181 - Implantação e Manutenção de Núcleos de Prevenção à Criminalidade

em Cogestão com o Poder Público Municipal - do PPAG 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 22/10/2009, em Montes Claros, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.138/2009, do Sr. Luciano Guimarães Pereira,

servidor da Prefeitura Municipal de Montes Claros, sugere alteração da finalidade da

Ação 1181 - Implantação e Manutenção de Núcleos de Prevenção à Criminalidade

em Cogestão com o Poder Público Municipal - do PPAG 2008-2011.

A Ação 1181 faz parte do Programa de Controle de Homicídios - Programa Fica

Vivo, que é uma ação da Secretaria de Estado de Defesa Social destinada a jovens
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de 12 a 24 anos em situação de risco social e residentes nas áreas com maior índice

de criminalidade do Estado. De acordo com a Secretaria, o Programa Fica Vivo

atende mais de 18 mil jovens, em 607 oficinas de esporte, cultura, inclusão produtiva

e comunicação. O Fica Vivo está sendo implementado com a participação de diversas

instâncias do sistema de defesa social e das prefeituras municipais e o

estabelecimento de parcerias com a sociedade civil organizada.

No entanto, uma maior integração entre o sistema de defesa social e a área de

desenvolvimento social do Estado foi solicitada por diversos participantes das

reuniões de revisão do PPAG ocorridas em 2009.

A proposta em análise, ecoando tal reivindicação, pretende modificar a finalidade da

Ação 1181, incorporando a integração com a área de desenvolvimento social e as

parcerias com a sociedade civil. A Secretaria de Defesa Social já vem obtendo

relativo sucesso com as políticas públicas de prevenção social da criminalidade que

está implementando, mas, entendendo que tais iniciativas podem ser aperfeiçoadas

por meio de sua integração com as políticas públicas de assistência social do Estado,

acolhemos a proposta sob a forma da apresentação de requerimento às Secretarias

de Estado de Defesa Social, de Desenvolvimento Social e de Saúde, solicitando que

as instâncias vinculadas à assistência social e à atenção psicossocial no Estado,

especialmente os Centros de Referência da Assistência Social - Cras -, os Centros de

Referência Especializados em Assistência Social - Creas - e os Centros de Atenção

Psicossocial – Caps –, sejam envolvidas nas políticas de prevenção social da

criminalidade, especialmente no Programa Fica Vivo.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.138/2009 sob a forma da apresentação de requerimento.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.142/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.142/2009, de Antônio José Lopes Reis, do
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Conselho Municipal de Assistência Social de Ipatinga, sugere a criação de ação no

PPAG 2008-2011, denominada Programa Estadual de Resistência às Drogas e à

Violência, com a finalidade de prevenir o uso de drogas e a violência, com ação nas

escolas, mediante participação da PMMG, da Secretaria Estadual de Educação e dos

Centros de Referência Especializados de Assistência Social - Creas - e dos Centros

de Referência de Assistência Social - Cras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4 a 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe, do Conselho Municipal de Assistência Social de Ipatinga,

sugere a criação de ação no PPAG 2008-2011, denominada Programa Estadual de

Resistência às Drogas e à Violência, com a finalidade de prevenir o uso de drogas e a

violência, com ação nas escolas, mediante participação da PMMG, da Secretaria

Estadual de Educação e dos Centros de Referência Especializados de Assistência

Social - Creas - e dos Centros de Referência de Assistência Social - Cras.

O eixo 5 da Conferência Nacional de Segurança Pública, realizada em 2009, coloca

em evidência a multicausalidade do fenômeno da violência, considerado-o um

processo de natureza essencialmente social. Assim, conclui a Conferência: “É preciso

garantir a articulação entre as ações preventivas policiais e as ações não policiais

focadas na redução do crime e da violência, bem como na redução das taxas de

reincidência criminal. Em outras palavras, trata-se de incluir ações sociais ao

repertório de políticas de prevenção (envolvendo outros atores sociais que não

aqueles ligados ao sistema de segurança e justiça) e evidenciar o limite que evita a

criminalização de direitos sociais em áreas vulneráveis”.

O Estado de Minas Gerais já vem adotando, com relativo sucesso, políticas

públicas de prevenção social da criminalidade, merecendo destaque o Programa Fica
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Vivo, que tem obtido resultados satisfatórios na redução dos índices de homicídios

nas áreas de vulnerabilidade social em que atua.

No entanto, a necessidade de uma maior aproximação entre o sistema de defesa

social e as áreas de desenvolvimento social e de educação do Estado foi enfatizada

por diversos participantes das reuniões de revisão do PPAG ocorridas em 2009.

Particularmente, os debates apontaram as dificuldades do sistema de defesa social

ao atuar, isoladamente, sobre o principal fator criminógeno dos dias atuais, que

consiste na relação cada vez mais presente entre consumo de drogas e

criminalidade.

A proposta em análise, fazendo repercutir tal perspectiva, sugere a criação de ação

no PPAG 2008-2011 tratando a violência relacionada às drogas como um problema

de desenvolvimento social e não como uma questão a exigir os remédios repressivos

tradicionais por parte do Estado. Especificamente, a proposta tem por objetivo que o

Programa Educacional de Resistência às Drogas - Proerd -, sob a coordenação da

Polícia Militar, integre em sua gestão as Secretarias de Desenvolvimento Social, de

Esportes e Juventude e de Educação, bem como as instâncias vinculadas à

assistência social no Estado, sobretudo os Centros de Referência da Assistência

Social - Cras - e os Centros de Referência Especializados em Assistência Social -

Creas.

Entendendo adequado o espírito da proposta, parece-nos que a união de esforços

dos órgãos supracitados poderá suprir a demanda por integração de políticas

públicas dessa proposta, sem a necessidade de criação de uma ação nova com esse

objetivo. Desse modo, tendo em vista a importância do tema abordado pela proposta,

entendemos que ela deve ser acolhida na forma de requerimento dirigido à Polícia

Militar e às Secretarias de Defesa Social, de Desenvolvimento Social, de Esportes e

Juventude e de Educação.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.142/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Duarte Bechir.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.147/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.147/2009, de Silvânia Coelho Barrozo, do

Conselho Estadual do Idoso – CEI –, sugere alteração das metas físicas e financeiras

da Ação 4192 – Rede de Atenção ao Idoso - Mais Vida – do PPAG 2008-2011, nas

regiões Central e Sul de Minas Gerais.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe visa a alterar as metas físicas e financeiras da Ação 4192 –

Rede de Atenção ao Idoso - Mais Vida – do PPAG 2008-2011, nas regiões Central e

Sul de Minas Gerais.

Essa ação está inserida no Programa 044 – Regionalização - Urgência e

Emergência – e tem como finalidade elaborar e coordenar a implantação das políticas

públicas para a população idosa no Estado de Minas Gerais e garantir atenção à

saúde dos idosos residentes em instituições de longa permanência. Para tanto, o

Mais Vida busca oferecer ações de saúde com padrão de excelência, de modo que a

população tenha longevidade, com independência e autonomia.

Segundo a justificação da autora, a alteração é necessária para que os idosos

possam ser atendidos de forma equitativa, especialmente aqueles que residem em

instituições de longa permanência; no entanto, consideramos que a proposta deve ser

rejeitada, pelos motivos que a seguir apresentamos.

No exercício de 2009, a unidade considerada produto da Ação 4192 eram os

Centros Mais Vida implantados. As metas fisícas para as regiões Central e Sul foram
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de um centro para cada uma, com respectivas metas financeiras de R$2.500.000,00;

contudo, na revisão do PPAG 2008-2011 para o exercício de 2010, o produto da ação

passou a ser idoso atendido.

O Centro Mais Vida da região Central será implantando em 2010, porém as

atividades terão início em 2011. Por esse motivo, a meta física para o ano 2010 é

zero, uma vez que nenhum idoso poderá ser atendido pelo Centro no próximo ano. O

mesmo fato ocorre na região Sul, onde a implementação do Centro Mais Vida e o

início dos atendimentos estão previstos só para 2011.

Tendo-se em vista que a Ação 4192 está em fase de implementação, somos, pela

rejeição da proposta em comento.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.147/2009.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.149/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.149/2009, de autoria de Silvânia Coelho

Barrozo, do Conselho Estadual do Idoso – CEI –, sugere alteração de finalidade da

Ação 1116 – Ampliação da Cobertura Populacional do PSF – do PPAG 2008-2011,

para estender o acesso aos serviços de saúde aos idosos residentes em instituições

de longa permanência.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposta em análise visa alterar a finalidade da Ação 1116 – Ampliação da

Cobertura Populacional do PSF – do Programa 049 – Saúde em Casa – do PPAG

2008-2011, a fim de estender o acesso aos serviços de saúde aos idosos residentes

em instituições de longa permanência.

O Programa Saúde da Família – PSF –, lançado pelo Ministério da Saúde em 1994,

é entendido como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial da atenção

básica, operacionalizada por meio da implantação de equipes multiprofissionais em

unidades básicas de saúde. Essas equipes são responsáveis pelo acompanhamento

de um número definido de famílias em um espaço geográfico delimitado e executam

ações de promoção da saúde, prevenção e recuperação de doenças e agravos mais

frequentes, reabilitação e manutenção da saúde da comunidade adscrita.

A Portaria nº 648 do Ministério da Saúde, editada em 28/3/2006, estabelece que

uma Equipe de Saúde da Família – ESF – deve contar com, pelo menos, um médico,

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

saúde. Além disso, uma ESF deve ser responsável por 4.000 habitantes, no máximo,

mas o recomendável é que atenda cerca de 3.000 pessoas.

A citada portaria também lista as atribuições comuns a todos os membros das

ESFs, entre as quais destaca-se o cuidado em saúde da população adscrita,

prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos demais espaços

comunitários, como escolas e associações, entre outros, quando necessário. Para

isso, esses profissionais devem participar do processo de territorialização e

mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias, e

indivíduos expostos a riscos, e da atualização contínua dessas informações,

priorizando as situações a serem acompanhadas no plano local.

A lógica de atuação do PSF obedece aos fundamentos da Atenção Básica em

Saúde. Assim, as ações de saúde no âmbito do PSF visam possibilitar o acesso

universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos e em

consonância com o princípio da equidade. Toda a população que se encontra na área

de cobertura de uma ESF, em residências, orfanatos e instituições de longa

permanência de idosos, para citar alguns locais, devem receber os cuidados desses
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profissionais.

Com base nessas informações, a alteração proposta não acarreta nenhuma

mudança na lógica da assistência dos idosos residentes em instituições de longa

permanência, que já têm atendimento garantido das ESFs, segundo a Portaria nº

648, de 2006.

Uma vez que os Municípios, como gestores locais de saúde, são responsáveis pelo

cumprimento dos fundamentos da Atenção Básica, bem como pela organização e

execução das ações de Saúde da Família em seu território, sugerimos que a proposta

seja atendida na forma de requerimento à Secretaria de Estado de Saúde, para que

esse órgão verifique nos Municípios se as respectivas ESFs têm implementado ações

de saúde nas instituições de longa permanência de idosos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.149/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.150/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.150/2009, de Mezaque Silva de Jesus,

encaminha proposta de alteração da Ação 1302 – Construção, Reformas e Melhorias

em Unidades Habitacionais do PPAG 2008-2011, modificando o produto, a unidade

de medida, a finalidade, a regionalização e as metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposta em análise pretende alterar a finalidade e outros atributos da Ação 1302

– Construção, Reformas e Melhorias em Unidades Habitacionais, com vistas a retirar

a palavra “quilombolas”, mantendo-se referência apenas às comunidades indígenas.

Entendemos, no entanto, que essa proposta não deve ser acolhida, pois se trata de

comunidades historicamente excluídas do acesso a bens públicos, como é o caso da

habitação, e que merecem, igual tratamento específico nas políticas do Estado. A

exclusão das comunidades quilombolas acarretaria a sua desassistência em uma

área de política pública em que mais padecem, pois são sabidas as condições

precárias de moradia dessas comunidades, muitas das quais vivem em casas de

taipa ou sapé.

Em relação aos outros atributos, as alterações sugeridas não são pertinentes, pelo

que não devem elas ser acolhidas.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.150/2009.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.153/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.153/2009, de Moises Machado, do Conselho

de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável do Estado de Minas Gerais –

Consea-MG –, visa criar ação no PPAG 2008 – 2011, denominada Prêmio de

Incentivo às Ações de Segurança Alimentar e Nutricional, com a finalidade de

incentivar ações públicas e privadas, rurais e urbanas, em segurança alimentar e

nutricional.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008 – 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta
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Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A poroposta em tela pretende seja criado Prêmio de Incentivo às Ações de

Segurança Alimentar e Nutricional, como ação do PPAG 2008 – 2011. Referido

prêmio seria uma maneira de estimular ações públicas e privadas no campo da

segurança alimentar e nutricional.

Entendemos que a proposta é relevante visto que as ações de segurança alimentar

são marcadas pela experimentação e sempre demandam disseminação junto aos

atores sociais e governamentais. Isso facilitaria a assimilação de boas práticas, bem

como promoveria a inovação em um campo de política pública que depende do

empreendedorismo social.

Contudo, apesar de meritória, não se faz necessária a criação de uma ação

específica no PPAG, já que a instituição do Prêmio pode se dar por deliberação do

Conselho de Segurança Alimentar – Consea-MG –, estando os recursos, se for o

caso, previstos na Ação 2046 – Manutenção das Atividades do Conselho de

Segurança Alimentar de Minas Gerais. Por essa razão, somos pela aprovação da

proposta na forma de requerimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.153/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.168/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.168/2009, de Gláucia Barros, do Movimento

Nossa BH, visa à alteração do programa 7 - Copa do Mundo 2014 - do PPAG 2008-

2011, modificando o nome, a unidade responsável e o objetivo.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher
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sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em exame visa a alterar o objetivo do Programa Copa do Mundo 2014

para “organizar com excelência os eventos Fifa (Copa das Confederações e Copa do

Mundo) e a infraestrutura para esses eventos, visando a deixar um legado para Minas

Gerais, orientando-se por padrões internacionais de qualidade e pelos princípios da

sustentabilidade socioambiental, promovendo os cuidados necessários para a não

ocorrência da exploração do trabalho infantil e da exploração sexual de crianças e

adolescentes”.

Segundo a autora da proposta, os investimentos públicos precisam considerar,

além das normativas e dos parâmetros internacionais relacionados com a qualidade

dos eventos, aqueles atinentes à proteção das pessoas, especialmente as mais

vulneráveis, e do meio ambiente. Assim, sugere-se uma orientação socioambiental

focada na população mineira para o planejamento e a execução dos gastos públicos

e também nas concessões e nas negociações com o setor privado que investirá nos

preparativos para esses eventos internacionais.

As mudanças pleiteadas pela autora tratam de temas que já são contidos em outras

áreas específicas do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008 - 2011,

como o Programa 110 - Melhoria da Qualidade Ambiental - e a área de resultado

Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva, não sendo necessário incluir tais

modificações na finalidade do programa. Entretanto, por considerar que o

comprometimento socioambiental é uma premissa já existente em qualquer ação do

Estado, entendemos ser oportuno acatar a proposta de alteração da finalidade nos

termos a seguir: "Organizar com excelência os eventos Fifa (Copa das

Confederações e Copa do Mundo) e a infraestrutura para esses eventos, visando a

deixar um legado para Minas Gerais, orientando-se por padrões internacionais de

qualidade e pelos princípios da sustentabilidade socioambiental.”
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Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.168/2009, na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.171/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.171/2009, de Luciano Marcos P. da Silva, do

Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável - Insea -, encaminha proposta de

alteração da ação 1072 - Implantação da coleta seletiva, reaproveitamento e

reciclagem do PPAG 2008 - 2011, alterando a meta financeira.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em tela objetiva restaurar os valores da meta

financeira previstos para 2009 da Ação 1072, do projeto estruturador Resíduos

Sólidos, que foram substancialmente reduzidos, na revisão do PPAG para 2010, em

virtude da queda de arrecadação dos impostos do governo estadual provocada pela

crise financeira mundial.

A proposição em análise guarda identidade com a Proposta de Ação Legislativa nº

1.088/2009, uma vez que esta pretende alterar, para os anos de 2010 e 2011, as

metas física e financeira da ação 1072, passando, respectivamente, para 20

Municípios atendidos e R$250.000,00 a serem aplicados. As metas física e financeira

propostas pelo governo na revisão do PPAG para 2010 e 2011 foram,

respectivamente, de 15 Municípios atendidos e R$200.000,00 a serem aplicados.
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Diante dos argumentos expendidos, sugerimos acatar-se a Proposta de Ação

Legislativa nº 1.171/2009 por meio de requerimento dirigido à Secretaria de Estado

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad –, solicitando a

elaboração de estudo de viabilidade da ampliação progressiva da meta financeira da

ação, com vistas a restaurar os valores nela alocados em 2009.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.171/2009, na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - João Leite - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.174/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.174/2009, de Clarice Fernandes da Silva, da

Clarosofia Núcleo Mundial - CNM -, objetiva criar ação no PPAG 2008-2011,

denominada Capacitação dos Trabalhadores Desempregados, com a finalidade de

firmar parcerias entre o governo e organizações não governamentais, para realizar

ações de capacitação do trabalhador desempregado..

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe tem por objetivo incluir ação específica no PPAG destinada

à capacitação do trabalhador desempregado, por meio de parcerias entre o governo e

organizações não governamentais.

O desemprego, bem como o subemprego, são decorrências de uma inserção

desigual no mercado de trabalho, constituindo um problema social que merece o
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tratamento governamental mediante estratégias variadas. Assim, a pretensão

manifestada na proposta em análise é relevante e oportuna. No entanto, vale

ressaltar que existe no PPAG 2008–2011 ação destinada ao enfrentamento desse

mesmo problema. Trata-se da Ação 4149 – qualificação social e profissional do

trabalhador, do Programa 177 – Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda, cuja

finalidade consiste em qualificar e requalificar os trabalhadores de todas as faixas

etárias, de modo a contribuir para a sua inserção no mercado de trabalho, com

recursos de convênio firmado com o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do

fundo de amparo ao trabalhador. Conforme dados extraídos do Sistema de

Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual, essa ação apresenta

uma execução orçamentária que se situa em torno de 100% dos recursos previstos.

Por essa razão, apesar de meritória a proposta em análise, somos favoráveis a sua

aprovação na forma de requerimento, com vistas a solicitar sejam envidados esforços

da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social para a formação de parcerias

com entidades voltadas para a qualificação de trabalhadores.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.174/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.201/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.201/2009, de Cleonice Maria da Silva Braz,

visa à criação de ação no PPAG 2008-2011, denominada Apoio e Fortalecimento das

Comunidades Indígenas de MG, com a finalidade de contribuir para afirmação

cultural, a inclusão e o fortalecimento da cidadania dos índios mineiros.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008 - 2011.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa a incluir uma ação no Plano Plurianual de Ação

Governamental – PPAG 2008-2011, com o objetivo de contribuir para a afirmação

cultural, a inclusão e o fortalecimento da cidadania dos índios mineiros, por meio da

valorização dos costumes e dos conhecimentos tradicionais e da preservação dos

recursos naturais.

O PPAG 2008-2011 no âmbito do Programa 105 – Gestão Ambiental Integrada

inclui a Ação 4056 – Educação e Extensão Ambiental, que tem a finalidade de

desenvolver e coordenar projetos de educação ambiental visando à conscientização,

à mobilização, e à formação da sociedade para as práticas ambientalmente

sustentáveis. Essa ação, se aplicada às comunidades indígenas, atende plenamente

à demanda apresentada pela autora. A referida ação encontra-se sob

responsabilidade do Instituto Mineiro de Gestão das Águas – Igam –, órgão vinculado

à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad.

Dessa forma, a solicitação sob exame pode ser acatada por meio de requerimento

à Semad, solicitando que as comunidades indígenas sejam atendidas por meio das

atividades da Ação 4056.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.201/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - João Leite.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.477/2008

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação de Modesto Costa Araújo à estrada que liga o Município de

Novorizonte ao entroncamento com a MG-404.
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A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que

apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do

art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.477/2008 tem por finalidade dar a denominação de Modesto

Costa Araújo à estrada que liga o Município de Novorizonte ao entroncamento com a

MG-404.

Ressalte-se, inicialmente, que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem como objetivo registrar que o trecho rodoviário de que

trata a proposição faz parte do Programa de Pavimentação de Ligações e Acessos

Rodoviários aos Municípios – Proacesso –, da Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas.

Quanto ao mérito, cabe destacar que, nascido em Taiobeiras, Modesto Costa

Araújo foi político atuante. Eleito vereador pela primeira vez em 1972, no Município de

Salinas, acabou cumprindo sete mandatos consecutivos. Teve sua vida política

marcada por ações em prol da comunidade, tendo tido importante participação no

processo de emancipação política do Município de Novorizonte.

Portanto, a homenagem que lhe está sendo feita por intermédio do projeto de lei em

análise pretende demonstrar o reconhecimento aos relevantes serviços prestados

àquelas comunidades.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.477/2008, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2009.

Irani Barbosa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.607/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe tem por
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objetivo dar denominação de Sebastião Gomes Rocha à rodovia que liga Icaraí de

Minas ao entroncamento com a MG-402.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que

apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,

nos termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.607/2009 tem por finalidade dar a denominação de Sebastião

Gomes Rocha à rodovia que liga Icaraí de Minas ao entroncamento com a MG-402.

No que toca ao mérito, cumpre ressaltar que Sebastião Gomes Rocha foi uma das

figuras mais expressivas da vida política de São Francisco. Vereador por três

mandatos, vice-prefeito e líder no Distrito de Vila do Morro, construiu uma vida

pautada pela serenidade, honestidade e prestação de serviços à comunidade norte-

mineira.

Tião Rocha, como era conhecido, sempre foi um fiel da balança da política são-

franciscana, respeitado e admirado pelo que construiu como homem público.

Entendemos, assim, que a homenagem que lhe está sendo feita por intermédio do

projeto de lei em análise é justa e oportuna, demonstrando o reconhecimento da

população pelos serviços prestados.

Deve-se destacar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição

e Justiça, tem como finalidade acrescentar o parágrafo único ao art. 1º da proposição,

a fim de esclarecer que o trecho rodoviário citado faz parte do Programa de

Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios - Proacesso.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.607/2009, em

turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2009.

Rêmolo Aloise, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.908/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto de Cegos do Brasil Central – ICBC –, com

sede no Município de Uberaba.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103,

I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.908/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto de Cegos do Brasil Central – ICBC –, com sede no Município de Uberaba,

entidade sem fins econômicos, cujo objetivo é a assistência e a recuperação das

pessoas com deficiência visual.

Para a consecução de seu objetivo, proporciona aos internos, semi-internos e

externos educação, acesso ao trabalho, ao esporte, à arte, à cultura e ao lazer, bem

como o pleno exercício da cidadania e a integração na família e na sociedade; presta

serviços de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos públicos em

áreas afins; mantém publicações técnicas especializadas sobre temas relativos às

suas atividades; desenvolve diversas iniciativas culturais.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.908/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.910/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Amigos de São Judas Tadeu - Ajuta -, com sede no

Município de Pará de Minas.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.910/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Amigos de São Judas Tadeu - Ajuta -, com sede no Município de Pará de Minas, que

possui como finalidade coordenar as obras e movimentos sociais, tendo em vista a

melhoria da qualidade de vida da população local.

Com esse propósito, a Ajuta desenvolve atividades de proteção à saúde da família,

da infância e da velhice, bem como trabalha no combate à fome e à pobreza, com

doações de cestas básicas, roupas e cobertores às pessoas necessitadas. Atua,

ainda, na promoção de valores éticos e da cidadania.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.910/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.914/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores Rurais de Plazil, com sede no

Município de São Romão.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.914/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação



____________________________________________________________________________
81

de Pequenos Produtores Rurais de Plazil, com sede no Município de São Romão,

que tem como finalidade realizar obras e ações para a melhoria da qualidade de vida

da população local, especialmente a mais carente.

Com esse propósito, oferece proteção à saúde da família, da maternidade, da

infância e da velhice; promove campanhas de orientação sobre doenças

transmissíveis e aleitamento materno; presta serviço de utilidade pública, integrando-

se às ações da defesa civil; ministra aos filiados cursos profissionalizantes e de

aprimoramento com o intuito de inseri-los no mercado de trabalho; desenvolve

atividades culturais, educacionais e esportivas; orienta sobre a preservação do meio

ambiente; executa serviços de radiodifusão comunitária; presta atendimento médico e

odontológico aos mais necessitados; estabelece permanente diálogo com a área

pública e a iniciativa privada com o objetivo de firmar parcerias e convênios para

subsidiar suas iniciativas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.914/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.924/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Casa de Guadalupe, com sede no

Município de Itajubá.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme

preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.924/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a



____________________________________________________________________________
82

Associação Casa de Guadalupe, com sede no Município de Itajubá, entidade civil

sem fins lucrativos, que tem por finalidade atender a crianças, adolescentes, e seus

familiares, objetivando orientar o seu desenvolvimento, buscando a promoção

humana e consolidação da cidadania.

No cumprimento dos seus objetivos programáticos, procura desenvolver as

seguintes atividades: incentivar ações culturais, educacionais e de lazer; prestar

atendimento psicopedagógico às crianças e adolescentes; apoiar a prática esportiva;

atuar na defesa dos direitos individuais e coletivos, disponibilizando para seus

associados consultoria e assessoria jurídica; contribuir para a defesa e conservação

do meio ambiente.

Diante dessas considerações, é meritória a intenção de se lhe conceder a

pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.924/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2009

DELIBERAÇÃO DA MESA

DELIBERAÇÃO DA MESA Nº 2.470/2009

Abre crédito suplementar ao orçamento da Assembleia Legislativa utilizando como

fonte recursos resultantes da anulação parcial de dotações orçamentárias do próprio

orçamento.

A Mesa da Assembleia Legislativa, no uso de suas atribuições, em conformidade

com o disposto no inciso V do “caput” do art. 62 da Constituição do Estado e no art.

8º da Lei nº 18.022, de 9 de janeiro de 2009, que autoriza a Assembleia Legislativa a

abrir créditos suplementares ao seu orçamento até o limite de 10% (dez por cento) da

despesa nele fixada,

DELIBERA:

Art. 1º – Fica aberto crédito suplementar ao orçamento da Assembleia Legislativa

no valor de R$22.269.700,00 (vinte e dois milhões duzentos e sessenta e nove mil e

setecentos reais), na forma constante no Anexo I desta deliberação.

Art. 2º – Para fins do disposto no art. 1º desta deliberação, serão utilizados recursos

provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias da Assembleia

Legislativa, na forma constante no Anexo II.

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

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia Legislativa, em 30 de novembro de

2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado -

Dinis Pinheiro - Hely Tarqüinio - Sargento Rodrigues.

ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Deliberação da Mesa nº 2.470, de 30 de novembro de

2009)

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR (R$)

1.01.1-01.122.701-2.009.0001-3.1.90-0-10-1 21.719.700,00

1.01.1-01.272.702-7.006.0001-3.1.90-0-42-5 140.000,00
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1.01.1-01.272.702-7.006.0001-3.1.90-0-43-5 410.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 22.269.700,00

ANEXO II

(a que se refere o art. 2º da Deliberação da Mesa nº 2.470, de 30 de novembro de

2009)

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR (R$)

1.01.1-01.122.701-2.009.0001-3.1.91-0-10-1 215.000,00

1.01.1-01.031.729-4.239.0001-3.1.90-0-10-1 6.830.000,00

1.01.1-01.031.729-4.239.0001-3.1.91-0-10-1 1.100.000,00

1.01.1-01.031.730-4.245.0001-3.1.90-0-10-1 1.086.000,00

1.01.1-01.031.730-4.245.0001-3.1.91-0-10-1 65.000,00

1.01.1-01.272.702-7.006.0001-3.1.90-0-10-1 722.700,00

1.01.1-01.272.702-7.006.0001-3.1.90-0-10-5 12.230.000,00

1.01.1-01.272.702-7.006.0001-3.1.91-0-10-5 21.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO 22.269.700,00

ATAS

ATA DA 87ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/11/2009

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Viana

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

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em turno único, do Veto

Parcial à Proposição de Lei nº 19.248; designação de relator; emissão de parecer

pelo relator; discurso do Deputado Carlin Moura; encerramento da discussão; votação

secreta do veto ao inciso XI do art. 1º; manutenção - Votação, em 1º turno, do Projeto

de Lei nº 3.882/2009; suspensão e reabertura da reunião; requerimento do Deputado

Padre João; aprovação do requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 52/2009; votação nominal do projeto, salvo emenda; aprovação;

votação nominal da Emenda nº 1; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de

Lei Complementar nº 53/2009; requerimento do Deputado Carlos Pimenta;
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deferimento; discursos dos Deputados Sargento Rodrigues e Wander Borges;

votação nominal do Substitutivo nº 1, salvo emendas, subemendas e destaques;

aprovação; prejudicialidade das Emendas nºs 1 a 5, 8, 13 a 15, 17 a 23 e 25 e da

Subemenda nº 1 à Emenda nº 2; questão de ordem; votação nominal das Emendas

nºs 7, 10 a 12, 16 e 24 e da Subemenda nº 2 à Emenda nº 2; rejeição; votação

nominal da Emenda nº 6; discursos dos Deputados Adalclever Lopes e Sargento

Rodrigues; rejeição; votação nominal da Emenda nº 9; discurso do Deputado

Sargento Rodrigues; rejeição; declaração de voto - Votação, em 2º turno, do Projeto

de Lei nº 2.968/2009; discurso do Deputado Padre João; votação do projeto, salvo

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

aprovação; declarações de voto - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes -

Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra

- Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -

Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan -

Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -

Inácio Franco - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre

João - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -

Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter

Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h13min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

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

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei

nº 19.248, que estabelece diretrizes para a política de assistência aos portadores de

epilepsia. Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer, a Presidência,

nos termos do § 2º do art. 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o

Deputado Lafayette de Andrada. Com a palavra, o Deputado Lafayette de Andrada,

para emitir seu parecer.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 19.248

Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, VIII,

combinado com o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto parcial à

Proposição de Lei n° 19.248, que estabelece diretri zes para a política de assistência

aos portadores de epilepsia.

Por meio da Mensagem n° 415/2009, publicada no “Diá rio do Legislativo” de

16/10/2009, o Chefe do Poder Executivo encaminhou, para apreciação desta Casa,

as razões do veto.

A Comissão Especial perdeu o prazo para emitir o seu parecer.

Incluído o projeto na ordem do dia para apreciação, nos termos do art. 145 do

Regimento Interno, o Presidente da Assembleia designou este Deputado como relator

para emitir parecer sobre a matéria.
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Fundamentação

Nos termos da Mensagem n° 415/2009, o Governador do  Estado vetou o inciso XI

do art. 1o da Proposição de Lei n° 19.248.

O referido dispositivo determina seja feito o cadastramento dos portadores de

epilepsia com vistas a garantir a eles e a um acompanhante passe livre no transporte

coletivo, quando da realização de consultas médicas ou psicológicas e encontros de

associações de epilepsia.

O Governador do Estado sustenta que a concessão do benefício mencionado seria

inconstitucional, tendo em vista que cria despesa sem indicar a correspondente fonte

de custeio, conforme dispõe o art. 195, § 5º, da Constituição da República. Outro

argumento apresentado pelo Chefe do Executivo refere-se à vedação de início de

programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual, bem como a

realização de despesas ou assunção de obrigações que excedam os créditos

orçamentários ou adicionais, nos termos do art. 167, I e II, da Constituição Federal, e

o art. 161, I e II, da Constituição Mineira.

Com efeito, assiste razão ao Governador. Conforme se depreende do art. 198 da

Lei Maior, o constituinte originário concedeu especial atenção à questão da saúde,

cuja proteção há de ser assegurada por intermédio do poder público, mediante ações

e serviços públicos que compõem o chamado Sistema Único de Saúde - SUS. O

dispositivo constitucional mencionado ganha maior densidade normativa com a

edição da Lei Federal nº 8.080, de 19/9/90, que dispõe sobre as condições para a

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos

serviços correspondentes, incluindo o SUS. Nos termos dessa lei, o SUS é definido

como “o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições

públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das

fundações mantidas pelo Poder Público, incluídas as instituições públicas federais,

estaduais e municipais de controle de qualidade”.

Obviamente, a proteção à saúde pressupõe o tratamento adequado das

enfermidades, as quais, muitas vezes, acometem pessoas residentes em locais que

não oferecem condições para um tratamento eficiente, circunstância que obriga tais

pessoas a buscar outros centros mais avançados, que dispõem da terapêutica
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indicada. Tendo em vista tais situações e considerando o citado princípio da

universalidade do acesso à saúde, foi editada pelo Ministério da Saúde a Portaria nº

55, que prevê o chamado Tratamento Fora do Domicílio - TFD. Faz-se oportuna a

transcrição de alguns dispositivos desse ato normativo:

“Art. 4º - As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo,

terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante,

devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do

município/estado.

(...)

Art. 7º - Será permitido o pagamento de despesas para deslocamento de

acompanhante nos casos em que houver indicação médica, esclarecendo o porquê

da impossibilidade de o paciente se deslocar desacompanhado”.

Cumpre dizer que o TFD só será ofertado nos casos em que inexistem recursos

médico-hospitalares no local em que reside o enfermo.

Em face dessas considerações, podemos concluir que a gratuidade do transporte

para os enfermos que necessitam deslocar-se para centros médicos mais avançados

já se acha prevista na legislação referente ao SUS.

Ademais, o transporte público de enfermos é também previsto na Lei nº 18.021, de

9/1/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - para os anos de 2008 a 2011, no programa governamental nº 044 -

Regionalização, Urgência e Emergência, na Ação 4081, que trata do Sistema

Estadual de Transporte em Saúde. Esse programa governamental tem por finalidade

“consolidar o sistema de transporte sanitário organizando e integralizando os módulos

de urgência, emergência, transporte eletivo e de amostra de análises clínicas e

resíduos sólidos de saúde, formando uma rede regional solidária e articulada”.

Passemos agora a tratar da hipótese da concessão do passe livre para os

deslocamentos do portador da epilepsia que não se destinam ao tratamento médico

fora do seu domicílio.

Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal - STF - na Ação Direta de

Inconstitucionalidade - ADI - nº 2.349-7, do Espírito Santo: “Os Estados-membros são

competentes para explorar e regulamentar a prestação de serviços de transporte
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intermunicipal”.

Aduziu o Ministro Eros Grau, relator da mencionada ADI:

“A Constituição de 1988, no que toca à repartição de competência entre os entes

federados, estabelece que compete aos Municípios dispor sobre os assuntos de

interesse local e, aos Estados-membros, em relação às matérias que não lhes foram

vedadas pela Constituição, nem estiverem contidas entre as competências da União

ou dos Municípios. Não há no texto constitucional previsão expressa em relação à

competência para a exploração de serviço de transporte intermunicipal. A

Constituição cuidou apenas de dispor sobre a competência para explorar os

transportes terrestres rodoviário interestadual e internacional de passageiros -

privativa da União, nos termos do art. 21, XII, “e” - e para explorar o transporte

coletivo no âmbito local - do Município, de acordo com o art. 30, V. Daí a conclusão,

ante o disposto no art. 25, § 1º, de que a matéria é da competência dos Estados-

membros, como ressaltado pelo Ministro Nelson Jobim, relator à época do

indeferimento da medida cautelar. Nessa ordem de ideias, se a prestação desse

serviço compete aos Estados-membros, estes detêm competência também para

regulamentar essa prestação”.

Vemos, então, que o Estado tem competência para legislar apenas sobre a

prestação de serviços de transporte intermunicipal. Isso porque o transporte municipal

é de competência dos Municípios, e o interestadual, da União. Entretanto, a

dispositivo vetado trata da concessão de passe livre no transporte coletivo, sem

especificar se abrange o transporte municipal, o intermunicipal ou o interestadual. Ao

legislar sobre transporte municipal, o Estado invade competência legiferante dos

Municípios. Da mesma forma, ao legislar sobre transporte interestadual, o Estado

invade competência legiferante da União.

Ademais, faz-se necessário destacar que o regime de concessão e permissão de

serviços públicos deve observar o disposto nas Leis Federais nº 8.987, de 1995, e nº

9.074, de 1995. A Lei Federal nº 9.074, de 1995, dispõe no seu art. 35:

“Art. 35 - A estipulação de novos benefícios tarifários pelo poder concedente fica

condicionada à previsão, em lei, da origem dos recursos ou da simultânea revisão da

estrutura tarifária do concessionário ou permissionário, de forma a preservar o
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equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Parágrafo único - A concessão de qualquer benefício tarifário somente poderá ser

atribuída a uma classe ou coletividade de usuários dos serviços, vedado, sob

qualquer pretexto, o benefício singular.”

Verifica-se que, com vistas a preservar o equilíbrio econômico-financeiro dos

contratos administrativos, a lei que instituir benefício tarifário deve prever a origem

dos recursos para compensar o contratado das perdas provenientes do benefício

criado, ou, alternativamente, prever a revisão da estrutura tarifária do contrato. Tal

norma encontra amparo no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, que

dispõe que a lei não pode prejudicar o ato jurídico perfeito, ou seja, no caso em

exame, os contratos administrativos.

No mesmo sentido é o teor do art. 58 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, conhecida

como Lei de Licitações, que dispõe que, caso o poder público modifique

unilateralmente o contrato, as cláusulas econômico-financeiras devem ser revistas

para que se mantenha o equilíbrio contratual.

Ademais, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal (ADI nº 3.225/RJ;

ADI nº 2.733-6/ES e ADI nº 2.337-3/SC), as normas do poder concedente não podem

ser dirigidas ao regime de execução dos contratos já firmados, que, “no curso da

prestação, não podem ser modificados por lei” (ADI nº 3.225/RJ). Assim, as novas

normas relativas à prestação de serviço público só podem ser aplicadas no caso de

novos contratos, de futuras licitações e seus respectivos editais, e não na execução

de contratos já firmados, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito.

O dispositivo vetado, ao tratar da concessão de passe livre no transporte coletivo,

cria benefício tarifário. Deveria, então, prever os recursos para a concessão do

benefício. Por consequência, ao criar uma despesa obrigatória de caráter continuado,

deveria atender aos requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei

Complementar Federal nº 101, de 2000). Ademais, como já mencionado, ele só

poderia abranger o transporte coletivo intermunicipal.

Finalmente, a gratuidade do transporte para os enfermos que necessitam deslocar-

se para centros médicos mais avançados já se acha prevista na legislação referente

ao SUS. Esse transporte é também previsto na Lei nº 18.021, de 9/1/2009, que
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dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para os

anos de 2008 a 2011.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela manutenção do veto parcial à Proposição de Lei nº

19.248.

O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Com a palavra, para discuti-lo, Deputado

Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho,

Deputados e Deputadas, é com muito prazer que cumprimentamos as galerias desta

Casa, hoje com a presença firme dos servidores públicos, dos policiais e das policiais

militares e civis e do Corpo de Bombeiros, dos servidores do Tribunal de Justiça.

Cumprimentamos também aqueles que hoje ainda não têm o seu emprego garantido,

que são os Agentes Penitenciários que foram injustamente demitidos. Estamos

aguardando o cumprimento de um compromisso assumido pelo governo, ou seja, a

reintegração desses agentes nos seus postos de trabalho.

Sr. Presidente, o veto em questão reflete de forma muito singela uma política

pública importante a ser implementada em Minas Gerais. É um exemplo mais

concreto de um choque de inclusão social. O projeto original que foi transformado na

Lei nº 19.248, uma lei aprovada em 1º e 2º turnos no Plenário da Assembleia

Legislativa de Minas Gerais, estabelece a política estadual de assistência aos

portadores de epilepsia. Um projeto que foi amplamente debatido e discutido nas

comissões temáticas da Casa, aprovado em 1º e 2º turnos. Esse projeto teve início há

vários anos, à época com o Deputado Adelmo Carneiro Leão, e, posteriormente,

nesta legislatura, sua continuação foi dada por este Deputado.

Aprovamos o projeto e, entre as questões apresentadas, havia a previsão da

concessão do vale-transporte aos portadores de epilepsia nas situações previstas no

regulamento. Ou seja, após a regulamentação da lei, os portadores de epilepsia nas

situações previstas no regulamento fariam jus ao vale-transporte.

Ouvi atentamente o ilustre relator que emitiu o parecer pela manutenção do veto

oposto pelo governo do Estado, e o relator, Deputado Lafayette de Andrada,

manifesta-se pela manutenção do veto, sob o argumento de que o benefício não
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poderia ser previsto porque não tem o orçamento correspondente. Salvo melhor juízo,

o ilustre relator se equivocou. Existe já a previsão de um fundo no Estado que

estabelece o benefício do vale-transporte para algumas situações de pessoas

carentes que dele necessitem. Hoje, da forma como o fundo é regulamentado, fazem

jus a ele os portadores de necessidades especiais e portadores de deficiência física,

em situações previstas, regulamentadas, em que há necessidade do fornecimento do

vale-transporte. Assim, entendemos que fazem jus ao vale-transporte alguns

portadores de epilepsia em situações especiais, como carência econômica,

dificuldade de locomoção e necessidade premente, para um tratamento, um encontro,

um congresso ou uma atividade relacionada com sociabilidade do portador de

epilepsia.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Deputado Carlin Moura, a Presidência

interromperá V. Exa. para pedir aos companheiros da Justiça que não se pendurem

na grade protetora, por questão de segurança e prevenção, pois não queremos que

aconteça nada ruim. É melhor prevenir. Pedimos que não forcem o grade protetora,

por causa do risco de ela despencar, o que não queremos. Agradeço e devolvo a

palavra ao Deputado Carlin Moura, agradecendo o seu entendimento.

O Deputado Carlin Moura* - Perfeitamente, Deputado Doutor Viana. Muito sensata

a sua observação. A nossa Casa está pequena para receber tanta gente, mas

precisamos cuidar da segurança de vocês. São todos bem-vindos, e um acidente

seria a última coisa que desejamos.

Voltando ao tema, os portadores de epilepsia, em situações previstas no

regulamento, teriam o direito de fazer uso do vale-transporte nas situações que o

próprio regulamento determinará. Achamos que isso é mais do que justo e necessário

para uma verdadeira política de assistência ao portador de epilepsia. Acho que a

derrubada desse veto faz justiça a uma parcela da população de Minas que precisa

apenas de um cuidado, um tratamento, uma atenção especial por parte do poder

público, num Estado como o de Minas Gerais, que dá tanta atenção especial a

grandes e poderosos; há dinheiro para tudo neste Estado. Há dinheiro para fazer

Centro Administrativo, para dar isenção fiscal aos grandes produtores, para promover

grandes seminários, para divulgar as políticas de Minas Gerais. Como, por exemplo,
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realizar um grande seminário de segurança pública nesta semana para tentar mostrar

uma imagem de Minas que muitas vezes não corresponde à verdadeira imagem

daqueles que trabalham, que labutam, mas que nem sempre são valorizados pelo

poder público. Temos a compreensão de que a manutenção do vale-transporte para o

portador de epilepsia, nos termos previstos em regulamento próprio, seria uma

situação fundamental e necessária para fazermos justiça a esse segmento, o do

portador de necessidades especiais, no caso, a epilepsia. Trata-se de uma doença

simples, se for devidamente tratada, uma doença simples, se tiver assistência

adequada por parte do poder público, uma doença simples, se o portador tiver acesso

à medicação a tempo e hora, se tiver acompanhamento médico a tempo e hora.

Em nosso entendimento, a política estadual para os portadores de epilepsia se

tornará uma realidade se eles forem beneficiados com essa singela proposta do vale-

transporte. Assim, já com fundo previsto para o transporte público no Estado, é

perfeitamente possível implementarmos essa política para os portadores de epilepsia.

Nesse sentido, estamos pedindo aos ilustres colegas Deputados e Deputadas a

compreensão para quê? Para derrubar o veto do Governador do Estado e manter na

íntegra o projeto, que já foi aprovado na Casa em 1º e 2º turnos, que já passou por

amplo processo de discussão nas comissões. Derrubar esse veto é manter a

autonomia da Casa Legislativa, é manter a autonomia dos Srs. Deputados e das

Sras. Deputadas desta Casa. Acreditamos que com boa-vontade é possível

implementar essa política. E, quando o relator diz que não haveria dinheiro para

implementar um projeto singelo como esse, é importante lembrar que o haveria, se o

governo do Estado de Minas Gerais quisesse e tivesse a compreensão de aplicar

rigorosamente a Emenda à Constituição nº 29, que determina que verba para a saúde

não pode ser aplicada para outros fins, como vem ocorrendo no Estado. Isso, porque

as verbas da saúde em Minas hoje são lançadas como se fossem gastas na saúde,

quando, na verdade, uma parcela significativa dessa verba é lançada, mas não está

sendo aplicada na saúde pública, no SUS. Por exemplo, parte dessa verba que é

lançada como para a saúde é dinheiro que está sendo gasto para a construção da

rede de esgoto da Copasa. Diga-se de passagem, um serviço que já é pago pelo

contribuinte mineiro e é lançado em duplicidade, como se dinheiro da saúde fosse. O
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dinheiro da saúde também é lançado como dinheiro da saúde, mas, na verdade, é

destinado à saúde animal, à vacinação de gado, à vacinação de animais no Estado;

dinheiro da saúde que é destinado aos fundos previdenciários, o que não poderia ser,

porque tem recurso próprio. Assim, sem dúvida nenhuma, a saúde de Minas Gerais

fica prejudicada e perde com isso.

Então, em nosso entendimento, para se fazer valer uma proposta simples como

essa, de garantir o vale-transporte para o portador de epilepsia nas situações de

necessidade, de carência econômica, de necessidade de tratamento, de necessidade

de participação em encontros e simpósios relacionados com o acompanhamento da

epilepsia, eles poderiam ser perfeitamente acobertados por esse fundo, como, por

exemplo, o da Emenda à Constituição nº 29.

Assim, peço encarecidamente aos nobres Deputados que derrubem o veto oposto

ao nosso projeto, para passarmos imediatamente à votação dos projetos dos

senhores militares, das senhoras militares, das senhoras policiais civis e dos

servidores do Tribunal de Justiça.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado Carlin Moura, quero

cumprimentá-lo por essa iniciativa. De fato, as pessoas portadoras de epilepsia têm

direito a esse vale. Concordamos com V. Exa. e votamos contra esse veto.

Esta Casa está fazendo o seu verdadeiro papel. Esta é a Casa do povo, e é aqui

que todos os movimentos devem fazer as suas reivindicações.

Aproveito a oportunidade para cumprimentar todos os colegas Deputados que têm,

realmente, defendido os trabalhadores aqui, neste caso, principalmente as mulheres

militares. O Deputado Sargento Rodrigues teve essa iniciativa, mas a bancada

feminina desta Casa, o nosso Bloco PT-PCdoB e agora, PMDB, e todos os

Deputados também defenderão essa postura em defesa dos trabalhadores, das

mulheres, não só militares, mas também policiais civis.

Os Agentes Penitenciários continuam mobilizados. Esperamos que em breve a

situação deles seja resolvida definitivamente. A nossa bancada e a nossa comissão

tiveram uma reunião com o Secretário de Defesa Social, Dr. Maurício Campos, para

solucionar essa situação o mais rápido possível, a fim de que vocês tenham seu

emprego garantido.
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Hoje é um momento muito importante, porque as categorias, os sindicatos e os

movimentos sociais se organizaram para fazer as suas reivindicações e garantir seus

direitos.

Agradeço ao brilhante Deputado Carlin Moura, que é grande defensor dos

trabalhadores e das categorias. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura* - Ilustre Deputada Maria Tereza Lara, agradecemos a

sua sensibilidade em relação ao tema. V. Exa. já adiantou o posicionamento de toda

a bancada, de todo o bloco composto pelo PT, seu partido, pelo PMDB e pelo PCdoB,

que é pela derrubada desse veto. A derrubada desse veto vai ao encontro da justiça

social. E V. Exa. também já antecipou a sensibilidade que nós, do Bloco PT-PCdoB-

PMDB temos com todos os servidores públicos desta Casa. Pode ter a certeza de

que, no que depender desta bancada, os servidores públicos, os policiais militares e

civis terão o seu direito garantido.

Agora, para isso, é preciso, sem dúvida alguma, sensibilizar a bancada governista,

que é maioria nesta Casa e que muitas vezes não tem essa mesma compreensão e a

mesma agilidade em votações como esta.

Deputada Maria Tereza Lara, é importante esclarecer que o veto tem preferência na

votação. Sem dúvida, vamos votá-lo, mas precisamos convencer o governo de que a

prioridade da votação desta noite são os policiais e não o empréstimo. A prioridade

da votação - e é muito importante que os senhores servidores entendam isso - são os

projetos relacionados aos policiais e servidores do Tribunal de Justiça. Isso não pode

ficar condicionado à questão do empréstimo, por cuja votação o governo tão

ansiosamente vem insistindo. Até porque o Bloco PT-PCdoB-PMDB pode sim, votar.

Vamos até votar, em determinado momento, o empréstimo que o governo tanto quer,

mas só o faremos depois que ficar devidamente esclarecida a destinação desse

dinheiro, por que o governo quer o empréstimo nessa hora, a situação financeira e a

capacidade de endividamento do Estado e onde esse recurso será aplicado. Então,

na nossa compreensão...

O Deputado Padre João (em aparte) - Sabemos da discussão do veto. Aliás, o

projeto é de V. Exa. Porém, nobre camarada Deputado Carlin Moura, a nossa

disposição é um tratamento especial aos do PCdoB. Enquanto o PT sempre trata o
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filiado como companheiro, no PCdoB o tratamento é camarada. Então, por ser do

Bloco...

Deputado, avançamos e o Bloco PT-PCdoB-PMDB sempre busca a valorização do

servidor. Não acreditamos em Estado que, de fato, não valorize o servidor. Para nós

o Estado presente, atuante e forte é o que valoriza os seus servidores. A esta altura

da reunião, pedimos o adiamento da votação do Projeto de Lei nº 3.882, mais uma

autorização de empréstimo. São R$261.000.000,00. Há pouco, aprovamos o

empréstimo de quase R$1.000.000.000,00. Há tanto dinheiro e não conseguimos vê-

lo beneficiando os servidores.

Por isso requeremos o adiamento da votação desse projeto. É importante a atenção

dos servidores, porque, somente com a aprovação do adiamento da votação do

Projeto de Lei nº 3.882, será possível apreciar o Projeto de Lei nº 52/2009, do

Tribunal de Contas, e o Projeto de Lei Complementar nº 53/2009, que contém o

Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. Assim será possível apreciá-lo

agora, nesta noite. Queremos votar esse projeto. Assim que for apreciado esse

requerimento em que se solicita o adiamento da votação do empréstimo, poderemos

também apreciar o Projeto de Lei nº 2.968, do Tribunal de Justiça, que institui

adicional de desempenho. Para isso temos de apreciar o requerimento. Esse é o

entendimento, é a possibilidade de avançarmos aqui com a Liderança do governo.

Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura* - Agradeço o aparte do ilustre Deputado Padre João. O

aparte de V. Exa. foi muito esclarecedor. Apenas para ficar bem entendido, de nossa

parte o veto tem de ser votado imediatamente. Não tem como invertermos a pauta,

pois o veto tem prioridade. Aliás, queremos que ele seja derrubado. Pelo que estou

entendendo é muito importante votarmos o projeto de Lei Complementar nº 53/2009,

que trata do Estatuto dos Militares do Estado e o Projeto de Lei nº 2.968/2009, que

trata do adicional de desempenho do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.

Esses dois projetos são fundamentais. V. Exa. expôs uma questão fundamental. O

governo não pode agora, com pretexto de votar projetos importantes de servidores

públicos policiais e do Tribunal de Justiça a que nós da Bancada PT-PMDB-PCdoB

votaremos favoravelmente -, querer empurrar goela abaixo um singelo empréstimo
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não esclarecido de R$267.000.000,00. Um empréstimo que nem sequer foi discutido

em sua inteireza. Então queremos, sem dúvida alguma, a compreensão da bancada

governista para que possamos adiar a votação do empréstimo e passar

imediatamente para votação dos projetos relacionados aos servidores públicos

presentes nesta Casa.

Assim, Sr. Presidente, estamos encaminhando favoravelmente à derrubada do veto

do vale-transporte para os portadores de epilepsia e conclamamos todos os

Deputados e Deputadas a passar imediatamente para a votação dos Projetos de Lei

nºs 53/2009 e 2.968/2009. Agradeço a atenção de V. Exa. e dos servidores públicos

presentes neste Plenário.

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Não há outros oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação

pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e

255, do Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados que desejarem manter o

veto registrarão “sim” e os que desejarem rejeitá-lo registrarão “não”. A fim de

proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Sras.

Deputadas e aos Srs. Deputados que ainda não registraram sua presença no painel,

que o façam neste momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto,

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votação, o veto

ao inciso XI do art. 1º.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Ademir Lucas - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes

- Antônio Genaro - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo

- Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento

- Eros Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares

- Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo -

Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres - Neider Moreira -

Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Wander Borges -

Zé Maia.
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O Deputado Juarez Távora - Sr. Presidente, não consegui registrar meu voto, que é

“sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 42 Deputados. Votaram “não” 2

Deputados. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à Proposição de

Lei nº 19.248. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.882/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito no âmbito do

programa emergencial de financiamento aos Estados e ao Distrito Federal e dá outras

providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com

a Emenda nº 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Emendado em

Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela

rejeição da Emenda nº 2.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 10 minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando o adiamento da

votação do Projeto de Lei nº 3.882/2009. Em votação, o requerimento. As Deputadas

e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)

Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 52/2009, do Tribunal de

Contas, que institui o Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto, com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de

Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da

Comissão de Justiça. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo

nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 192 e 255, do

Regimento Interno. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a
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Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua

presença no painel, que o façam neste momento. Em votação, o projeto, salvo

emenda.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Carlin

Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva -

Delvito Alves - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -

Doutor Viana - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Gilberto Abramo -

Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite -

José Henrique - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Maria

Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira - Rêmolo

Aloise - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião

Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé

Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 47 Deputados. Não houve voto contrário. Está

aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Carlin

Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo

Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio -

Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -

Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely

Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - José Henrique - Juarez Távora - Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri

Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira - Ronaldo Magalhães -

Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei

Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 49 Deputados. Não houve voto contrário. Está

aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei
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Complementar nº 52/2009 com a Emenda nº 1. À Comissão de Administração

Pública.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 53/2009, do Governador

do Estado, que altera a Lei nº 5.301, de 16/10/1969, que contém o Estatuto dos

Militares do Estado de Minas Gerais, e a Lei Complementar nº 95, de 17/1/2007. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs

1 a 12, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação

do projeto com as Subemendas nºs 1 e 2, que apresenta, às Emendas nºs 1 e 2, da

Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 3 a 12, da Comissão de Justiça, e com as

Emendas nºs 13 a 25, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina

pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, e pela

rejeição das Emendas nºs 6, 7, 9 a 12, da Comissão de Justiça, das Emendas nºs 16

e 24 e da Subemenda nº 2 à Emenda nº 2, da Comissão de Administração Pública. A

Presidência informa ao Plenário que a emenda encaminhada pelo Governador do

Estado por meio da Mensagem nº 397/2009, publicada em 3/9/2009, foi incluída no

parecer da Comissão de Justiça e será arquivada nos termos do inciso IV do art. 180

do Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Carlos Pimenta

solicitando a votação destacada das Emendas nºs 6 e 9. A Presidência defere o

requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. A

Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal, de

conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 192 e 255, do Regimento Interno. A

fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel, que

o façam neste momento. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, apenas atendendo ao apelo do

Líder de Governo e do Líder da Maioria, vamos deixar de fazer o encaminhamento

nesta fase, para fazer o encaminhamento das emendas, que é o necessário nesse

projeto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Wander

Borges.
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O Deputado Wander Borges - Muito obrigado. Quero só deixar registrado, nesta

Casa, que muitas das questões que passam por esta Assembleia se devem ao

conjunto da maioria dos seus pares. Consequentemente, esse é um projeto do

Governador, que foi aceito pelo conjunto dos Deputados e implementado com

algumas emendas. Assim sendo, vamos votar favoravelmente. Pedi a palavra para

parabenizar a Comissão de Constituição e Justiça e aqueles que realmente

trabalharam para que esse projeto viesse a Plenário, sobretudo o Governador do

Estado, que teve o bom-senso de tocar num assunto que é tão caro à nossa

sociedade. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1,  salvo emendas, subemendas e

destaques.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin

Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo

Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio -

Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -

Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo

Valadares - Hely Tarqüínio - João Leite - José Henrique - Juarez Távora - Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira -

Padre João - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Rosângela

Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi -

Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 49 Deputados. Não houve voto contrário. Está

aprovado o Substitutivo nº 1, salvo emendas, subemendas e destaques. Com a

aprovação do Substituto nº 1, ficam prejudicadas as Emendas nºs 1 a 5, 8, 13 a 15,

17 a 23 e 25 e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 2. Votação das Emendas nºs 7, 10 a

12, 16 e 24 e da Subemenda nº 2 à Emenda nº 2.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - É apenas para orientar a votação, Sr. Presidente.

Gostaria que V. Exa. nos esclarecesse que essas emendas são pela rejeição.
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O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que as emendas que serão

submetidas a votação são as com parecer pela rejeição.

O Deputado Sargento Rodrigues - Perfeitamente. O número das emendas... Se é

pela rejeição na Comissão de Fiscalização Financeira ou nas outras comissões?

O Sr. Presidente - Essas emendas receberam parecer pela rejeição na Comissão

de Fiscalização Financeira. Em votação, as Emendas nºs 7, 10 a 12, 16 e 24 e a

Subemenda nº 2 à Emenda nº 2.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Carlin Moura - Carlos

Gomes - Cecília Ferramenta - Doutor Viana - Maria Tereza Lara - Padre João -

Sargento Rodrigues - Vanderlei Miranda.

- Registram “não” os Deputados e as Deputadas:

Ademir Lucas - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves -

Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Duarte Bechir -

Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo -

Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite -

José Henrique - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Mauri

Torres - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Wander Borges - Zé Maia.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, uma correção. O meu voto é “não”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 10 Deputados, votaram “não” 38

Deputados, totalizando 48 votos. Estão rejeitadas as Emendas nºs 7, 10 a 12, 16 e 24

e a Subemenda nº 2 à Emenda nº 2. Votação da Emenda nº 6. Com a palavra, para

encaminhar a votação, o Deputado Adalclever Lopes.

O Deputado Adalclever Lopes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

Deputado Sargento Rodrigues, apresentamos uma emenda que será votada

conforme combinado com as policiais civis e com toda a Polícia Civil. As policiais civis

contam com o apoio desta Casa para a aposentadoria aos 25 anos de serviço.

Portanto, eu e o Deputado Sargento Rodrigues, com o apoio de toda a Casa, em 2º

turno, apresentaremos as emendas que serão recebidas em Plenário, conforme
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combinado com o Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho, que acolheu toda a

demanda das policiais civis. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, cumprimento o Deputado

Adalclever Lopes pela iniciativa. Certamente tivemos essas tratativas. Quero dizer

aos companheiros da Polícia Civil que estive hoje, por volta de 19h30min,

despachando com o Dr. Marco Antônio Monteiro e com o Dr. Edson, Presidente do

Sindepominas, e o posicionamento do Chefe da Polícia Civil é também em apoio ao

pleito das policiais civis. É uma causa que precisa ser defendida. Levamos até ele, e

ele me disse que eu podia anunciar que a posição do Chefe da Polícia Civil é pelo

encaminhamento da aposentadoria aos 25 anos de serviço da policial civil. Portanto,

Sr. Presidente, queremos fazer primeiro esse reparo.

Em relação à Emenda nº 6, que votaremos, pedimos seu destaque exatamente

porque trata da situação dos desertores da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros

Militar. Tenho dito a alguns Deputados e pedido a sua compreensão, porque,

infelizmente, a Polícia Militar, de forma isolada, no seu Comando em Uberlândia,

tomou uma decisão que foi de encontro aos princípios da legalidade. Praticou a

exoneração, através de ato administrativo, de policiais militares de Uberlândia, em

número de sete. Sete policiais foram expulsos da corporação com base numa nota de

instrução da Corregedoria, o que não poderia ocorrer. Isso, Sr. Presidente, não pode

ser levado a efeito, pela ótica do princípio da anterioridade. Como não há crime sem

lei anterior que o defina, nem pena sem sua prévia cominação legal, a conduta

administrativa e a sanção aplicada a ela também só pode ser por via de lei.

Infelizmente, agiram ao arrepio da lei.

Estamos tendo as tratativas com o Deputado Mauri Torres, Líder do Governo, e

estamos tentando convencer o próprio Comando da Polícia Militar a refazer o ato.

Estamos solicitando destaque e pedindo aos Deputados que apoiem essa emenda,

que tem o seguinte teor: “Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: “O disposto

no art. 240-A da Lei nº 5.301, de 16/10/69, acrescentado pelo art. 10 da Lei

Complementar nº 95, de 17/1/2007, aplica-se aos militares que cometeram a
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deserção a partir de 17/4/2007”.

Era esse o entendimento, é esse o entendimento do Ministério Público, do

Judiciário e daqueles que conseguem fazer uma apreciação da aplicação do direito

de forma correta e justa. Ou seja, o Comando da Polícia Militar, de forma isolada, em

Uberlândia, aplicou a exoneração dos servidores sem base na lei. Estamos propondo

que a lei seja aplicada na sua vigência. Seria, Presidente, até redundante esse artigo,

mas, infelizmente, ele é necessário, tendo em vista o descumprimento da lei por parte

do Comando regional em Uberlândia.

Portanto, a nossa orientação para aprovar a emenda para que se faça justiça aos

policiais e aos bombeiros militares. Nesse sentido, pedimos o apoio de todos os

Deputados para que essa emenda seja votada e aprovada. É uma questão de justiça.

Estamos aqui com os policiais que foram expulsos da corporação não pela forma

legal nem pelo mérito, mas pelo ato que foi cometido ao arrepio da lei por parte de um

Comandante em Uberlândia. O que estamos agora propondo é nada mais nada

menos que o respeito ao rigor da lei a partir de 17/4/2007. Portanto não estamos

pedindo nada que seja absurdo, imoral ou ilegal. Pelo contrário, estamos tentando

aqui é fazer justiça com eles, que, aliás, se encontram aqui com seus familiares, não

só os de Uberlândia, mas também os de Governador Valadares, que têm grande

interesse na aprovação.

A aprovação, Sr. Presidente, volto a insistir, para alertar os Deputados desta Casa,

apenas está fazendo justiça com aqueles que foram colocados na rua de forma ilegal.

Portanto pedimos o voto pela aprovação dessa emenda.

Ao permitir, Sr. Presidente, que essa situação perdure, estaremos autorizando que

o Corregedor da Polícia Militar possa legislar por nota de instrução. E aí tira a

competência legislativa desta Casa.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 6.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Gomes - Cecília Ferramenta - Delvito Alves -

Gilberto Abramo - José Henrique - Maria Tereza Lara - Padre João - Rosângela Reis -

Sargento Rodrigues - Vanderlei Miranda.
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- Registram "não" os Deputados e a Deputada:

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Chico

Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio -

Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -

Fahim Sawan - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -

Inácio Franco - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Mauri Torres - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo

Magalhães - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Wander Borges - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 16 Deputados. Votaram "não" 33 Deputados,

totalizando 49 votos. Está rejeitada a Emenda nº 6. Votação da Emenda nº 9. Com a

palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, mais uma vez venho a esta

tribuna fazer um apelo aos ilustres parlamentares. Farei a leitura da emenda, até para

que a compreensão dos parlamentares se dê de forma cristalina. A emenda que

votaremos nesse momento diz o seguinte: “Emenda nº 9 - Acrescente-se onde

convier o seguinte artigo: A carga horária semanal de trabalho dos ocupantes de

cargo das carreiras de que trata a Lei 5.301, de 16/10/1969, é de 40 horas, ficando as

horas excedentes registradas num banco de horas, sendo facultado o pagamento em

espécie e a compensação das horas que excederem a jornada”.

Essa emenda vem fazer justiça aos únicos servidores do Estado de Minas Gerais

que ainda não tiveram definida a carga horária por meio de lei. Estamos aqui

pleiteando esse direito para as companheiras da Polícia Civil - e certamente o

Governador terá sensibilidade, com apoio do Dr. Monteiro. Encaminharemos o projeto

para que elas tenham paridade com as policiais militares. Tenho convicção plena de

que vamos avançar e de que as policiais civis contarão também com a compreensão

do governo.

Para a Polícia Civil, a Lei Complementar nº 84, no seu art. 8º, já prevê as 40 horas.

Realizamos uma pesquisa em toda a legislação do Estado de Minas Gerais, e até

mesmo os servidores públicos com a chamada dedicação exclusiva, que é o pessoal

da Fazenda, já têm a sua carga horária máxima definida. Como isso é tratado hoje

pelo comando da Polícia Militar? Mínimo de 40 horas. Não há definição da carga
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horária máxima. Ou seja, o que vem acontecendo na prática? Os policiais vêm

trabalhando, Deputado Doutor Viana, exaustivamente. Tivemos oportunidade de fazer

uma audiência pública nesta Casa há aproximadamente quatro meses. O Deputado

Neider Moreira, que se encontra presente, presidiu a audiência pública e constatou

não só por meio das manifestações das entidades de classe, mas também por meio

de diversos documentos que foram apresentados, o abuso que é cometido. Ora, não

estamos propondo aqui, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, algo que

vem engessar a Polícia Militar. Propomos o limite de 40 horas, criando a possibilidade

do banco de horas para que o policial possa ser recompensado. Se houver uma

exposição agropecuária ou qualquer outro evento em Ipatinga, terra da ilustre

Deputada Rosângela Reis, ele terá a carga horária definida em lei. Se exceder essa

carga horária, será compensado no mês seguinte no banco de horas. Hoje não há a

mínima compensação.

Por outro lado, a CLT, que foi criada em 1943, portanto há 66 anos, no Estado

Novo, já definia a carga horária máxima de trabalho de 8 horas diárias. O art. 7º da

Constituição já prevê a definição da carga horária de 8 horas diárias e de 44 horas

semanais. Por que apenas policiais e bombeiros militares não podem ter sua carga

horária definida em lei? Com base em que argumento? Por que eles são policiais

“robocop”, ou seja, não têm esposa, filhos nem vida social? Com base em que

argumento a Polícia Militar continua a manter uma escala de serviço que dá ao

Comandante o livre arbítrio de escalar esse policial o tanto que desejar?

Esta Casa não pode perder a oportunidade de definir em lei algo que é razoável e

aplicável do ponto de vista da exequibilidade. O que solicitamos é a definição de 40

horas mais o banco de horas, porque conhecemos o trabalho do policial e do

bombeiro militar: não pode ser interrompido de forma abrupta porque foram

concluídas 40 horas. Estamos querendo um banco de horas que dê condições ao

Comando de fazer isso, auxiliando o governo por meio de um decreto. O que pedimos

aqui é questão de justiça e se destina a que, acima de tudo, o policial e o bombeiro

tenham condições de recompor as suas energias. O governo não fala em pagamento

de horas extras. Estamos aqui criando um banco de horas. Não pedimos nada

absurdo, nada que não seja razoável do ponto de vista da aplicabilidade. Portanto,
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fazemos encarecidamente um apelo aos Deputado desta Casa para que votem

favoravelmente a essa emenda, pois, desse modo, faremos justiça com os policiais e

com os bombeiros.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 9.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas :

Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos

Gomes - Cecília Ferramenta - Delvito Alves - Gilberto Abramo - José Henrique - Maria

Tereza Lara - Padre João - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Vanderlei

Miranda.

- Registram "não" os Deputados e as Deputadas :

Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago -

Carlos Pimenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio -

Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -

Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - João Leite -

Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Mauri Torres - Neider

Moreira - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Sebastião Costa -

Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Wander Borges - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 14 Deputados. Votaram "não" 32 Deputados,

totalizando 46 votos. Está rejeitada a Emenda nº 9. Está, portanto, aprovado, em 1º

turno, o Projeto de Lei Complementar nº 53/2009 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Declaração de Voto

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Em primeiro lugar, quero cumprimentar a

PMMG e dizer que, em sucessivos projetos que votamos aqui que tratam da

organização da Polícia Militar, tivemos importantes avanços. Também quero dizer a

todos os presentes que o Projeto de Lei Complementar nº 53/2009 é de autoria do

Governador, não poderia ser de iniciativa dos Deputados. Por determinação

constitucional, legal, só poderia ser mesmo de iniciativa do Governador do Estado.

Mas esse projeto de lei poderia ter incorporado mais avanços, como vocês viram aqui

nas duas propostas votadas recentemente, e aí já não depende mais do Governador.

Se nós, Deputados do Estado de Minas Gerais, quiséssemos, poderíamos ter
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aprovado essas duas proposições. Mais ainda em relação à Emenda nº 9, que

acabou de ser derrotada, é necessário enfatizar aqui o que já foi dito pelo Deputado

Sargento Rodrigues. Não é concebível, não é do nosso tempo, não é moderno ainda

permitirmos que o policial militar de Minas Gerais possa trabalhar, no mínimo, 40

horas, sem que sejam estabelecidos limites de quanto ele pode e deve trabalhar para

o seu bem e o do próprio Estado. Se tivéssemos votado favoravelmente - e também

tratamos disso na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária -,

poderíamos ter estabelecido sim dedicação exclusiva para a Polícia Militar de Minas

Gerais: 40 horas de trabalho, o tempo de trabalho de todos os servidores públicos do

Estado. Essa questão poderia sim ter sido tratada. Também poderíamos ter tratado

do tempo adicional como um banco de horas a ser preservado e constituído, para que

os militares que estivessem trabalhando além desse tempo pudessem, depois, ter

uma compensação com momentos de folga. Aliás, poderíamos trabalhar com a

compensação remuneratória, financeira. Todas essas questões poderiam ter sido

votadas hoje. No entanto, já houve um avanço. Quero, nesse contexto, dizer que

tenho acompanhado durante muito tempo o trabalho do Deputado Sargento

Rodrigues. Todos nós somos testemunhas da sua dedicação, do seu empenho e do

seu zelo com a Polícia Militar, mas é importante salientarmos que, embora originário

do Governador de Minas e tenha avanços importantes que aplaudimos, o projeto

também possui estacas, obstruções e limitações, e poderíamos ter avançado aqui.

Sei que não avançamos hoje porque o Palácio ainda manda muito na ordem vigente

na Assembleia Legislativa. É preciso reconhecer isso. Se os parlamentares

quisessem e não houvesse ordem do Palácio, poderíamos ter avançado mais.

Contudo, a minha expectativa e o meu desejo e sonho é que, nessa luta cotidiana e

continuada, no próximo momento e em um segundo turno, possamos avançar mais.

Quero manifestar aqui ao Presidente e aos Deputados a minha apreensão, pois esse

projeto diz respeito a uma situação preocupante para nós, do ponto de vista da

estabilidade e do futuro dos servidores militares de Minas Gerais. Refiro-me ao fato

de ele estabelecer o adicional de desempenho e não levar em consideração os

aposentados e pensionistas. Gostaria muito - e não fiz isso hoje para não atrasar o

processo - de propor na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária uma
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emenda para garantir que o que for ganho por desempenho das atividades da Polícia

Militar possa ser compensado com um prêmio de produtividade àqueles que hoje

estão aposentados ou são pensionistas da Polícia Militar de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.968/2009, do

Tribunal de Justiça, que institui o Adicional de Desempenho - ADE -, no âmbito do

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Administração Pública

opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno com a Emenda nº

1, que apresenta. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Padre

João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, esse encaminhamento é favorável.

Sempre estivemos aqui a trabalho, a serviço dos servidores. Lamentamos não ter

conseguido aqui a votação das emendas ao Projeto de Lei Complementar nº 53,

sobre as quais o Deputado Adelmo Carneiro Leão já fez sua explanação.

Neste encaminhamento, Sr. Presidente, quero chamar a atenção dos colegas

Deputados: votamos aqui, no ano passado, a Lei nº 18.025, que garantia aos

servidores do Judiciário reajuste nos vencimentos. Nobres colegas Deputados, olhem

o que votamos aqui no ano passado: o reajuste seria de R$691,37 a partir de

1º/1/2009 mais R$738,52 a partir de 1º/7/2009, e até hoje o Tribunal de Justiça de

Minas Gerais não implementou esse reajuste.

Quero dizer, com todo o respeito à autonomia dos Poderes, que a não

implementação do que foi votado aqui é um certo desacato à Assembleia Legislativa

e ao Poder Executivo, que sancionou a lei. Vamos votar favoravelmente, Deputado

Lafayette de Andrada. Temos um pedido de reajuste para os magistrados que passa

de R$22.000,00 para R$23.000,00. Não temos como votar o reajuste dos

magistrados sem antes garantir o adicional de desempenho e muito menos, Sr.

Presidente, podemos votar a suplementação para o Tribunal de Justiça sem antes o

Tribunal implementar o reajuste para todos os servidores do Estado. O nosso

encaminhamento é favorável ao adicional de desempenho. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 2.968/2009 na forma do vencido em 1º turno, com a

Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, votamos, nós e toda a Bancada do PT-

PMDB-PCdoB, favoravelmente ao adicional de desempenho do Tribunal de Justiça,

pela compreensão que temos da importância do servidor público desse Tribunal. O

nosso Líder, Deputado Padre João, já observou que, no ano passado, votamos para

que se procedesse ao reajuste salarial, que até a presente data não foi

implementado. Esperamos que esse adicional de desempenho seja imediatamente

implementado para garantirmos essa excelente qualidade dos serviços prestados

pelos nossos serventuários da Justiça, pelos nossos servidores. Queremos também,

Sr. Presidente, dizer que votamos favoravelmente, em 1º turno, ao projeto que

modifica o Estatuto dos Policiais Militares; favoravelmente ao projeto e a todas as

emendas apresentadas. Infelizmente, as emendas não foram acatadas pela maioria

desta Casa. Mas queremos deixar bem claro que nós, do Bloco PT-PMDB-PCdoB,

ainda persistiremos no conteúdo das emendas em 2º turno. No que diz respeito à

jornada dos policiais, temos a dizer que o tempo da servidão, da escravidão já

acabou. Então, é mais do que justo que o policial militar tenha uma jornada máxima

definida em lei, pois isso faz parte de uma conquista no mundo do trabalho. Da

mesma forma, votamos favoravelmente à aposentadoria da policial militar com 25

anos de serviços prestados. Temos também a compreensão de que esse direito

deverá ser estendido às policiais civis, pois são merecedoras dessa prerrogativa

importante para a mulher trabalhadora. Votamos ainda favoravelmente à

interpretação da lei que diz respeito aos desertores, já aprovada por esta Casa, e que

não está sendo cumprida pelo Comando da polícia. A Emenda nº 6, do Deputado

Sargento Rodrigues, é singela e dá uma interpretação mais do que clara à lei que já

foi votada. Para nós, do Bloco PMDB-PT-PCdoB, essas emendas são fundamentais.

Esperamos que no segundo turno possamos aprimorar o Estatuto dos Militares e

fazer ainda mais para os servidores da Polícia Militar - homens e mulheres -, do

Corpo de Bombeiros - homens e mulheres - e da Polícia Civil - as mulheres - no que
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diz respeito à aposentadoria com 25 anos de contribuição. Esse foi o conteúdo do

nosso voto. Estamos agora na grande expectativa de que o adicional de desempenho

do Tribunal de Justiça seja imediatamente implementado para esses servidores e de

que, em segundo turno, possamos aprimorar o projeto do Estatuto dos Militares.

Aproveito a oportunidade para cumprimentar o ilustre Deputado Sargento Rodrigues,

que tem tido uma dedicação presente, marcante, na defesa dos policiais militares e

civis desta Casa. Fica aqui declarado o nosso voto, o voto da Bancada PT-PMDB-

PCdoB, que votou favoravelmente a todas as emendas do ilustre Deputado Sargento

Rodrigues.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, acabamos de votar, em segundo

turno, o Projeto nº 2.968, dos valorosos servidores da Justiça. Cumprimento o

Serjusmig e o Sinjus, que está todo aqui conosco, participando efetivamente desse

processo. Com certeza, hoje, com a votação em segundo turno, estamos retribuindo,

com a dedicação de todos, o compromisso firmado quando esse projeto veio para

esta Casa. Tive a honra de ser relator dessa matéria. Parabenizo todos os sindicatos,

todos aqueles que com certeza se desdobraram na construção de propostas desde o

primeiro momento. Daqui por diante, cobraremos ações proativas do próprio Tribunal,

para que dê encaminhamento em favor de todos. Estamos felizes com essa página

bonita junto aos servidores, muito embora neste final de ano, mas não faltaram

esforços desta Comissão de Constituição e Justiça, de todas as comissões,

particularmente nesta noite, votando em segundo turno. Nossas saudações aos

valorosos servidores. Um abraço.

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

Deputadas, inicialmente, parabenizo os servidores do Poder Judiciário que se fazem

presentes nas galerias. Contamos também com a presença do Serjusmig. Parabéns

pela permanência, parabéns pela luta, parabéns pela persistência, porque os

servidores veem no Poder Legislativo a oportunidade de aprimorar seus projetos,

porque este é o Poder que ouve as pessoas. Aqui a voz do servidor chega ao

gabinete do Deputado e reflete no Plenário desta Casa. Portanto, os servidores do

Judiciário acabam de ter mais uma vitória. Tivemos a oportunidade de contribuir com

uma das emendas, assim como contribuí no Projeto de Lei Complementar nº 26,
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transformado na Lei Complementar nº 105, que tratou da exigência do grau de

bacharel em direito para o cargo de Oficial de Justiça, emenda de minha autoria,

aprovada pelo conjunto de Deputados desta Casa e, posteriormente, referendada

com a derrubada do veto, tudo isso com a permanência, a insistência e a mobilização

permanente do Sindusjus, do Serjusmig e de todos os sindicatos do Poder Judiciário.

Esperamos agora que o Presidente do Tribunal, Desembargador Sérgio Resende,

primeiro cumpra e pague os 7,5% que esta Casa aprovou no final do ano passado,

retroativos a 1º de julho. É inconcebível que o Poder Judiciário até hoje não tenha

pago o reajuste que a lei determina, cuja vigência é a partir de 1º de julho. Já

estamos quase alcançando o mês de dezembro, e até o momento o Desembargador

Sérgio Resende não pagou esses valores. Quero fazer um apelo ao desembargador:

não deixe o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na condição de

Presidente, com essa marca ruim diante dos servidores do Poder Judiciário. Eles

certamente se lembrarão de V. Exa. de forma muito negativa, pois foi alguém que

presidiu o Tribunal e deixou de pagar uma parcela ou pagou-a com bastante atraso

aquilo que já está fixado em lei. Fazemos, portanto, um apelo a S. Exa. Aprovamos

também o Projeto de Lei Complementar nº 53. Agradeço novamente ao Governador

Aécio Neves ter acatado diversas emendas deste Deputado, como a aposentadoria

das policiais e bombeiras militares, a promoção aos 10 anos de efetivo serviço, os 25

dias úteis de férias. Quero, Sr. Presidente, ser justo com o Comandante-Geral da

Polícia Militar. Disse-lhe que, da mesma forma que faria crítica à pessoa dele quando

entendesse que fosse necessário e democrático, de forma respeitosa teria a

hombridade de vir à tribuna desta Casa e reconhecer, em que pese a não termos

avançado ainda em relação aos desertores e à carga horária, que ele teve uma

participação muito positiva na aprovação de várias emendas a esse projeto, pedindo

ao Governador, ao Vice-Governador, fazendo um apelo ao Líder do Governo,

Deputado Mauri Torres, aliás, fazendo um apelo ao nosso Presidente para que esse

projeto fosse incluído em pauta. Assim, quero, publicamente, cumprimentar o Cel.

Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da Polícia Militar, pelos avanços que o

projeto teve nesta Casa com sua participação efetiva. Quero dizer-lhe que, apesar

das discordâncias em duas das emendas, estaremos aqui tentando avançar um
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pouco mais. V. Exa. pode e deve, aliás, aperfeiçoar esse projeto no que diz respeito

às promoções de 1º-Sargento a Subtenente e de Major a Tenente-Coronel. Já enviei

ofício ao Cel. Renato Vieira de Souza. Ontem ainda pela manhã ele recebeu um

documento com esse objetivo. Espero, assim, uma manifestação do Comandante-

Geral para que o relator, Deputado Lafayette de Andrada, em conjunto com este

Deputado, apresente uma emenda e seja ela acatada, a fim de aperfeiçoar o projeto

no que diz respeito à promoção de 1º-Sargento a Subtenente e de Major a Tenente-

Coronel. Um quinto do percentual da turma para ser promovido ainda é algo que

merece correção. Obrigado ao Governador e ao Vice-Governador e parabéns ao

Comandante-Geral da Polícia Militar, que soube somar esforços para os grandes

avanços que esse projeto teve. Sr. Presidente, agradeço o apoio de todos os

Deputados desta Casa, dos relatores. Se não fosse o apoio e o permanente debate e

lapidação dessas propostas, com certeza não seria possível avançar. Então,

parabéns ao conjunto de Deputados desta Casa, que, mais uma vez, ajudaram os

integrantes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, primeiramente manifesto, nesta

declaração de voto, a minha satisfação e cumprimento o prezado colega Deputado

Sargento Rodrigues e os demais parlamentares. Manifesto também a minha

satisfação de ver a Casa voltando a votar projetos extremamente importantes, o que

é fruto de um debate, de uma luta de todos nós, que queremos o melhor para Minas

Gerais. Não há como fazer o melhor para Minas Gerais, sem dar a devida valorização

aos nossos servidores, em especial os da área da segurança pública e do Judiciário.

Realmente, hoje foi uma noite de muitos avanços para Minas Gerais. Cumprimento os

representantes do Serjusmig que estiveram aqui permanentemente, mas sempre com

um espírito democrático, de uma forma respeitosa, lutando por seus direitos. Para

nossa alegria, tivemos, hoje, um avanço significativo com a votação desse adicional

de desempenho e de outras conquistas que emendamos ao projeto. Os nossos

militares também foram beneficiados com a aprovação do Projeto de Lei

Complementar nº 53/2009, que, embora tenha tido aperfeiçoamentos, mostra um

compromisso do Governador Aécio Neves e do comando da polícia. O próprio

Comandante debateu isso conosco, porque era um desejo dele que esse projeto
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fosse aprovado ainda neste ano. Naturalmente, não foi possível aprovarmos todas as

emendas. Embora, em princípio, concordássemos com algumas, não podemos

resolver tudo de uma só vez, não se faz toda uma caminhada de uma vez só, sem

recuperar fôlego, sem um planejamento adequado. Não tenho dúvidas de que iremos

conquistar outros avanços. Para isso, é preciso que o entendimento prevaleça, que o

debate ocorra, mas que o entendimento seja construído. Por isso nos empenhamos,

ao lado de outros colegas, em primeiro lugar, para resolver a situação de dificuldade

envolvendo os Agentes Penitenciários. Todos se lembram muito bem que me

manifestei, nesta Casa, como Líder da Maioria, que éramos pelo entendimento, pelo

diálogo, não pela queda de braço. Foi justamente dessa maneira que conseguimos

construir um entendimento com o Secretário Maurício Campos. Aqueles que

participaram da greve, mas não tomaram atitudes que possam ser consideradas

faltas graves ... O fato de participar de uma greve jamais poderia ser considerado

falta grave, senão estaríamos desrespeitando o livre direito de manifestação, algo

sagrado numa democracia. Por outro lado, não poderíamos ignorar que faltas graves

ou atitudes de violência, que poderiam colocar em risco vidas humanas, pudessem

ser simplesmente esquecidas, porque levaríamos a impunidade ao próprio sistema de

segurança. Além disso, isso poderia tornar-se um estímulo ao desrespeito à ordem, à

hierarquia, à segurança propriamente dita, razão de ser do sistema e da atividade tão

nobre dos Agentes Penitenciários. Até em respeito a esses servidores, a essa grande

classe que, quando luta por seus direitos, o faz de forma respeitosa, não podemos

deixar de separar o joio do trigo. Nem por isso, pode negar-se o direito de defesa

mesmo aos que cometeram alguma falta que possa ser considerada grave. Nesse

espírito, avançamos, conseguimos o entendimento com o Secretário, conseguimos

superar o impasse que havia no Plenário. Isso, obviamente, foi decisivo para que,

nesta noite, tivéssemos a votação desse projeto importante para a nossa Polícia

Militar e para os servidores da Justiça. O projeto que votamos antes também é

importante para que o Tribunal de Contas garanta transparência, controle social, a fim

de que as contas públicas de todos os níveis de governo, como as Prefeituras e o

próprio governo do Estado - administrações diretas e indiretas - tenham

transparência. Precisamos, mais que nunca, de ações como essa, a fim de
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combatermos a corrupção. Dessa forma teremos recursos para melhorar o salário

dos servidores, melhorar a vida do cidadão mineiro. Encerro, Sr. Presidente, dizendo

que foi com alegria que votamos a favor dos policiais militares, dos policiais civis nas

emendas aqui debatidas, especialmente, a favor dos servidores da Justiça.

Obviamente, não só votamos, mas também trabalhamos para que este momento

ocorresse, trabalhamos para construir um entendimento - com a Oposição, também -

que permitisse essa votação na noite de hoje. Quero terminar parabenizando o Sr.

Presidente, que aqui esteve, com a maestria de sempre, com equilíbrio, com espírito

democrático, conseguindo, com sua presença, contribuir muito para que tivéssemos

um quórum altamente qualificado e essas votações exitosas nesta noite. Obrigado.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de amanhã, dia 25, às 9 horas, e para a extraordinária

também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como

para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.

Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 25/11/2009

Às 15h3min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Ademir Lucas, Doutor Ronaldo e Wander Borges, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Cecília

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

Deputado Ademir Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

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

votar proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr.

José Osvaldo Guimarães Lasmar, Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento da
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Região Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no “Diário do Legislativo” de

21/11/2009. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

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

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

5.001 e 5.038/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Ademir Lucas (3) em que

solicita sejam encaminhados às Promotorias de Saúde e de Patrimônio Público e à

Delegacia da Seccional de Contagem pedidos de providência para apurar as causas

que levaram ao falecimento da Sra. Raimunda Corrêa Lima, ocorrido na Policlínica do

Bairro Ressaca, no referido Município. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Carlin Moura.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.139/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.139/2009, de Hilda Gonçalves de Matos, do

Centro de Saúde Vera Cruz, sugere alteração do Programa 183 – Administração de

Trânsito – do PPAG 2008-2011, para que se implante a inspeção de segurança em

veículos do Estado, com o objetivo de melhorar a segurança no trânsito e a qualidade

do ar.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta
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Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.139/2009, do Centro de Saúde Vera Cruz,

sugere alteração do Programa 183 – Administração de Trânsito – do PPAG 2008-

2011, para que se implante a inspeção de segurança em veículos do Estado, com o

objetivo de melhorar a segurança no trânsito e a qualidade do ar.

A inspeção de segurança, prevista no art. 104 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei

Federal nº 9.503 de 23/9/97), é exigência obrigatória para o licenciamento de veículo

automotor. Na condição de integrante do Sistema Nacional de Trânsito, compete ao

Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG - proceder à realização da

aludida vistoria técnica, obedecendo normas e procedimentos emitidos pelo Conselho

Nacional de Tânsito - Contran. O Detran-MG é o órgão executivo do Sistema

Nacional de Trânsito, em Minas Gerais, subordinado à Polícia Civil do Estado.

Segundo o disposto no art. 1º, § 1º, da Resolução nº 84/1998, do Contran, “a

inspeção técnica de veículos tem por objetivo inspecionar e atestar as reais

condições dos itens de segurança da frota em circulação e será executada conforme

o disposto nesta resolução e seus anexos, observadas, ainda, as normas

estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT”.

Tendo em vista que a inspeção veicular de segurança já faz parte do rol de

atribuições do Detran-MG, entendemos que a proposta em análise deve ser acolhida

na forma de requerimento para encaminhamento de ofício a esse órgão, solicitando

providências para que a inspeção de segurança em veículos seja realizada nos

moldes previstos na legislação do Sistema Nacional de Trânsito.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.139/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.214/2009

Comissão de Participação Popular
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Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.214/2009, de autoria de Rubio de Andrade, do

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – Idene –, visa à

criação de ação no PPAG 2008 – 2011, denominada Combate à Desertificação, com

a finalidade de elaborar projeto de levantamento e monitoramento de recursos

hídricos para ações de combate à desertificação.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 22/10/2009, em Montes Claros, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A presente proposta de ação legislativa busca alterar o projeto estruturador

Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva, que objetiva prover alternativas para a

convivência com a seca e as bases para o desenvolvimento sustentável e includente

da produção local e para o aumento da produtividade no campo, inclusive no que

tange ao modo de produção agroecológico/orgânico, com ênfase na formação

profissional, na promoção do protagonismo e do empreendedorismo e na

identificação de mercados e acesso a eles, com vistas à melhoria da qualidade de

vida do povo de Minas Gerais.

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.214/2009 visa criar ação com o objetivo de

elaborar projeto de levantamento e monitoramento de recursos hídricos para ações

de combate à desertificação. O propositor justifica a criação da ação com o fato de

que o governo federal está elaborando um plano nacional de combate à

desertificação, e que esse plano necessitaria de um projeto estadual para ser

operacionalizado.

O governo federal está de fato elaborando, em parceria com os Estados onde

ocorrem problemas de desertificação de terras, o que inclui Minas Gerais, um grande

plano de combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca, e o Estado será
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chamado a contribuir com um projeto regional para sua operacionalização. Esse

projeto, entretanto, é de grande magnitude e será de difícil implementação se a

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad –

não tiver, em conjunto com outros órgãos do governo estadual, previamente se

estruturado.

Por outro lado, a Semad já desenvolve importantes ações como a elaboração do

Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Minas Gerais – ZEE-MG, ferramenta

construída sob a coordenação da Semad com a participação de todas as secretarias

de Estado de Minas Gerais, de universidades, outras entidades e da sociedade civil, e

que consiste na elaboração de um diagnóstico dos meios geo-biofísico e sócio-

econômico-jurídico-institucional, gerando respectivamente duas cartas principais, a

carta de Vulnerabilidade Ambiental e a Carta de Potencialidade Social. O ZEE-MG

será de grande importância no planejamento e elaboração das políticas públicas e

das ações em meio ambiente.

Outras ações desenvolvidas pela Semad, por meio do Instituto Mineiro de Gestão

das Águas – Igam –, objetivam regular o uso, o controle e a proteção dos recursos

hídricos. Para tanto, ela dispõe de instrumentos previstos na lei da Política Estadual

de Recursos Hídricos, Lei nº 13.199, de 2009, como, por exemplo o plano estadual de

recursos hídricos, os planos diretores de recursos hídricos de bacias hidrográficas, o

rateio de custos das obras de uso múltiplo e as penalidades. O Igam produz, ainda, o

Mapa de Qualidade das Águas Superficiais de Minas Gerais, sendo um importante

instrumento de gestão dos recursos hídricos do Estado, o que já lhe confere,

juntamente com o ZEE-MG, um grande diferencial e informações preciosas para

brevemente acompanhar a União em seu grande plano de combate à desertificação e

mitigação dos efeitos da seca.

Tendo em vista os argumentos apresentados, opinamos pelo envio de requerimento

à Semad e ao Idene para que se empenhem junto ao governo federal na finalização

do plano de combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca, programando e

implementando rapidamente as medidas necessárias no Estado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.214/2009, na forma de Requerimento.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - João Leite.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.838/2009

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Comunidade Rural Muro das Pedras – Crump

–, com sede no Município de Sabará.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.838/2009 pretende declarar de utilidade pública a

Comunidade Rural Muro das Pedras – Crump –, com sede no Município de Sabará,

entidade sem fins econômicos, cuja finalidade é a preservação do meio ambiente e o

estímulo ao desenvolvimento social, cultural e econômico.

Para a consecução de suas metas, a instituição executa obras de interesse comum,

promove o desenvolvimento social, cultural e econômico sustentável, protege o meio

ambiente, realiza a educação ambiental, estimula a criação de parques ecológicos e

reivindica melhorias na infraestrutura rural, entre outras ações.

Como esclarece o autor na justificação que acompanha a proposição, a entidade

tem como missão contribuir para o desenvolvimento ordenado e sustentável do meio

ambiente, visando garantir qualidade de vida às gerações presentes e futuras. Dessa

forma, promove a conscientização da comunidade no que concerne às questões

ambientais, por meio de palestras, grupos de estudo, acampamentos e ações

conservacionistas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.838/2009,
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em turno único.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Almir Paraca, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.905/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Orquestra e Coro Mestre Vicente, com sede no Município de

Mariana.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.905/2009 pretende declarar de utilidade pública a Orquestra e

Coro Mestre Vicente, com sede no Município de Mariana, que possui como objetivo

manter vivas as tradições musicais da localidade.

Na consecução de seu propósito, reúne pessoas interessadas em participar dessa

orquestra, administrando-lhes os ensinamentos musicais necessários; participa

gratuitamente de desfiles, solenidades, datas cívicas e festivas; promove o

desenvolvimento e o interesse pela arte e pela cultura, podendo manter, além dos

grupos instrumental e vocal, outros grupos de manifestações artísticas.

Por cooperar com o aprimoramento cultural da população, acreditamos ser a

instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.905/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.917/2009

Comissão de Cultura
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Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública o Núcleo de Incentivo à Cultura - NIC -, com sede no Município de

Contagem.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.917/2009 pretende declarar de utilidade pública o Núcleo de

Incentivo à Cultura - NIC -, com sede no Município de Contagem, que possui como

finalidade desenvolver projetos e ações nas áreas da educação, da cultura e do lazer.

Na consecução de seus propósitos, protege o acervo documental que compõe a

memória do Município; difunde a cultura local através da elaboração de cartilhas,

jornais e outras publicações; equipa e amplia espaços destinados a bibliotecas e

arquivos públicos; incentiva o debate e o estudo sobre as políticas culturais e

educacionais; realiza pesquisas científicas; busca atuação conjunta com outras

entidades em torno de objetivos comuns.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.917/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Getúlio Neiva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.996/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe aprova as contas do Governador do Estado referentes ao

exercício de 2008.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 13/11/2009, foi o projeto distribuído à
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos termos do art. 218 do

Regimento Interno da Assembleia Legislativa.

Em conformidade com o rito regimental disposto no §1 do art. 218, foi concedido

prazo de 10 dias para apresentação de emendas. No decurso desse prazo não foram

apresentadas emendas. Cabe, então, a esta comissão emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação

O projeto de resolução em análise visa aprovar as contas do Governador do Estado

relativas ao exercício de 2008 e resulta de deliberação desta Comissão, quando da

apreciação da Mensagem do Governador n° 350/2009, q ue enviou as contas à

apreciação da Assembleia Legislativa.

A Lei Orçamentária para o exercício de 2008 estimou as receitas estaduais em

R$35,590 bilhões e fixou a despesa em igual importância. O Orçamento de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado estimou as fontes e fixou os

investimentos em R$4,292 bilhões. Durante o exercício foram editados 222 decretos

de abertura de créditos adicionais, que incrementaram o orçamento fiscal inicial em

21,8%, isto é, R$7,538 bilhões, já descontados os créditos anulados, resultando

numa dotação autorizada de R$43,128 bilhões.

A execução orçamentária da receita foi de R$39,923 bilhões, dos quais R$38,538

bilhões representam as receitas correntes e R$1,386 bilhão as receitas de capital. A

Receita Tributária foi a principal fonte de recursos do Estado e participou com 67,7%

das receitas arrecadadas, apresentando uma variação positiva de 14% quando

comparada ao valor inicialmente previsto. Desse grupo de receitas, destaca-se o

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS –, que representa

56,46% do total da receita efetivada no exercício.

A execução orçamentária da despesa foi da ordem de R$39,300 bilhões. Dentre as

despesas correntes realizadas, destacam-se as despesas com pessoal e encargos

sociais, que representam 42,4%; os juros e encargos da dívida pública, que

representam 6,5%; e outras despesas correntes, representando 36,6%.

Em relação à meta de resultado primário, fixada pelo Anexo de Metas Fiscais da Lei

de Diretrizes Orçamentárias – LDO – em R$2,374 bilhões, verificamos que o Estado

apresentou um montante efetivamente realizado de R$2,971 bilhões, superior em
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25,17% ao estimado. Entretanto, apesar de o resultado primário ter sido superior à

meta fixada, não podemos deixar de ressalvar que o superávit não foi suficiente para

conter o crescimento da dívida consolidada líquida.

No tocante ao comprometimento da Receita Corrente Líquida – RCL – com as

despesas com pessoal, observa-se que o Poder Executivo comprometeu o percentual

de 45,76%. Considerando que os demais Poderes e órgãos autônomos também

observaram os limites legais, a despesa total com pessoal atingiu o percentual de

54,32% da RCL. Dessa forma, foram cumpridos os limites estabelecidos na Lei de

Responsabilidade Fiscal – LRF – tanto no que se refere ao limite global quanto no

que se refere aos limites parciais fixados no inciso II de seu art. 20.

Ficou demonstrado, ainda, que o Estado cumpriu os dispositivos constitucionais

relativos à educação e aos investimentos em pesquisa. Quanto à educação, e de

acordo com o relatório da Auditoria-Geral do Estado, o Estado aplicou R$6,540

bilhões na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Esse valor representa

28,86% da receita resultante de impostos e transferências, percentual acima dos 25%

estabelecidos pela Constituição da República.

Quanto à vinculação constitucional de recursos para a saúde, a Emenda

Constitucional nº 29, de 2000, estabelece que o Estado deve apresentar uma

aplicação mínima de 12% da base vinculável em ações e serviços públicos de saúde.

O Balanço Geral do Estado apresentou demonstrativo evidenciando que foram

aplicados em saúde R$2,972 bilhões, os quais, em face de uma receita vinculável de

R$22,657 bilhões, possibilitaram o alcance do índice de 13,12%, superando o valor

de 2007 em R$498 milhões.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do Projeto de

Resolução nº 3.996/2009.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Inácio Franco - Juarez Távora -

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 55/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa Legislativa por

meio da Mensagem nº 416/2009, o projeto de lei complementar em epígrafe “altera a

Lei Complementar nº 83, de 28 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a estrutura

orgânica da Advocacia-Geral do Estado - AGE - e dá outras providências”.

Em análise preliminar, a Comissão Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição.

Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação na forma

do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, a requerimento do

Deputado Lafayette de Andrada, nos termos do art. 183 combinado com o art. 103,

VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela altera a Lei Complementar

nº 83, de 28/1/2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral do

Estado - AGE - e dá outras providências.

A proposição integra às atuais unidades colegiadas da AGE, que atualmente são o

Conselho Superior e o Conselho de Administração de Pessoal, a Câmara de

Coordenação da AGE.

O projeto também desmembra, no âmbito das unidades de execução, a atual

Subadvocacia-Geral do Contencioso, à qual se reportam as Advocacias Regionais e

as Procuradorias, em duas unidades distintas, a saber, as Procuradorias

Especializadas e as Advocacias Regionais do Estado, para aperfeiçoar a divisão

interna de trabalhos, e transforma os cargos de Subadvogado-Geral do Contencioso

e de Consultor Jurídico Chefe no cargo de Procurador-Chefe, para adaptá-los à nova

divisão e harmonizar a denominação das funções de chefia e direção no âmbito das

unidades de execução.

A proposição altera, ainda, dispositivos que tratam do Conselho Superior, atribui

aos Procuradores o dever de prestarem informações sobre a execução de suas

atribuições, inclusive por meio de sistemas informatizados, e faculta ao Advogado-

Geral colocar em disponibilidade o membro da carreira eleito para exercer o cargo de
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Presidente da entidade representativa da classe de Procuradores do Estado.

Por fim, a proposição insere artigos na Lei Complementar n° 83, de 2004, para

estabelecer a competência da Consultoria Jurídica da AGE para exercer a supervisão

técnica das unidades jurídicas das Secretarias de Estado e dos órgãos das

administrações direta e indireta que exerçam a advocacia consultiva do Estado e para

determinar que as Procuradorias das autarquias e fundações da administração

indireta do Estado, integrantes da estrutura administrativa das respectivas entidades,

são unidades setoriais de execução da AGE, à qual se subordinam tecnicamente.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbices ao prosseguimento da

tramitação do projeto conforme o texto original, concluindo pela sua

constitucionalidade, juridicidade e legalidade.

Na fase de apreciação da matéria na Comissão de Administração Pública foram

propostas alterações no parecer do relator, que recebeu nova redação, sendo o

projeto aprovado na forma do Substitutivo n° 1.

Os aprimoramentos trazidos pelo substitutivo foram apresentados para que a

colocação em disponibilidade do membro eleito Presidente da entidade de classe seja

mandatória, e não opcional, e para estabelecer o dever dos Procuradores de

prestarem informações como regra geral, omitindo a referência aos meios, como o

sistema de informações mencionado no projeto original.

O Substitutivo n° 1 trouxe ainda novas disposições que modificam a Lei

Complementar n° 81, de 2004, que institui as carrei ras do grupo de atividades

jurídicas do Poder Executivo. A proposição estabelece que o Procurador do Estado

afastado do efetivo exercício do cargo não poderá ser promovido por merecimento e

perderá o direito à promoção por merecimento quando, no período aquisitivo, sofrer

punição disciplinar. Lado outro, estabelece também que, nos casos em que não

houver Procuradores que atendam as exigências para promoção, ou, havendo,

quando aqueles que as possuem recusá-la, poderão estas serem dispensadas. O

substitutivo determina também que os cargos de chefia de setores jurídicos são

privativos dos Procuradores de Estado. Percebe-se, assim, a preocupação da

Comissão de Administração Pública em criar mecanismos de incentivo para a

promoção da eficiência e da moralidade administrativa.
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Outros dispositivos trazidos pelo Substitutivo n° 1  propõem a permissão de remoção

dos Procuradores mediante permuta, a percepção de gratificação quando da

ocupação temporária, superior a 30 dias, em substituição a cargo de chefia ou

direção, e estabelecem ainda que o modelo da carteira funcional deverá ser aprovado

pelo Conselho Superior.

No entanto, identificou-se a necessidade de modificações às quais esta Comissão

procedeu mediante a elaboração do Substitutivo n° 2  a seguir apresentado. Trata-se

de alterações necessárias para tornar claras as remissões feitas às leis

complementares e à lei delegada modificadas. Ademais, foram suprimidos comandos

que traziam impactos financeiros imprevistos ao erário.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n°

55/2009, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2  e pela rejeição do Substitutivo n°

1, da Comissão de Administração Pública.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, que institui as carreiras

do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder Executivo, e a Lei Complementar nº 83,

de 28 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral

do Estado - AGE - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os incisos II e IV do art. 2º da Lei Complementar nº 83, de 28 de janeiro de

2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º – (...)

II – as unidades colegiadas:

a) Conselho Superior da AGE;

b) Câmara de Coordenação da AGE;

c) Conselho de Administração de Pessoal – CAP;

(...)

IV – as unidades de execução na área judicial e extrajudicial:

a) Consultoria Jurídica;

b) Procuradorias Especializadas;
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c) Advocacias Regionais do Estado;”.

Art. 2º – A Lei Complementar nº 83, de 2005, fica acrescida do seguinte Capítulo II-

A composto do art. 5º-A:

“CAPÍTULO II-A

DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO

Art. 5º-A – A Câmara de Coordenação da AGE tem a seguinte composição:

I – o Advogado-Geral do Estado;

II – os Advogados-Gerais Adjuntos do Estado;

III – o Corregedor da AGE;

IV – os titulares das unidades de que trata o inciso IV do art. 2º desta lei.

Parágrafo único – As atribuições da Câmara de Coordenação da AGE serão

definidas em decreto.” .

Art. 3º – O art. 4º da Lei Complementar nº 83, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 4º – O Conselho Superior da AGE é integrado pelos seguintes membros:

I – o Advogado-Geral do Estado, que é seu Presidente;

II – os Advogados-Gerais Adjuntos, que são seus Vice-Presidentes;

III – um representante eleito entre os Procuradores-Chefes;

IV – um representante eleito entre os Advogados Regionais do Estado;

V – um representante de cada nível da carreira de Procurador do Estado.

§ 1º – As eleições para o Conselho Superior da AGE acontecerão no mês de

fevereiro de cada ano para mandato de um ano, permitida uma recondução.

§ 2º – Os representantes de que tratam os incisos III e IV do “caput” serão eleitos

por seus respectivos pares.

§ 3º – Os representantes dos Procuradores do Estado serão eleitos por seus pares

entre os integrantes de cada nível da carreira.

§ 4° – Somente poderá candidatar-se ao Conselho Sup erior da AGE o integrante da

carreira com pelo menos cinco anos de efetivo exercício no cargo.

§ 5º – Haverá um suplente para cada membro eleito.”.

Art. 4º – O art. 27 da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, fica

acrescido do seguinte inciso X:
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“Art. 27 – (... )

X – prestar informações sobre a execução de suas atribuições.”.

Art. 5º – A Lei Complementar nº 81, de 2004, fica acrescida dos seguintes arts. 26-

B e 26-C:

“Art. 26- B – O Procurador do Estado designado para substituir o detentor de função

de chefia ou função de coordenação, por período igual ou superior a 30 dias

consecutivos, perceberá a remuneração equivalente ao cargo ou função,

correspondente aos dias de efetiva substituição.

Parágrafo único – O disposto no “caput” não se aplica ao titular de cargo que tenha

por atribuição exercer a substituição.

Art. 26-C – O Advogado-Geral do Estado colocará à disposição de entidade

representativa da classe de Procuradores do Estado um membro da carreira eleito

para exercer o cargo de seu Presidente.

§ 1º – A disponibilidade a que se refere este artigo ocorrerá sem prejuízo da

remuneração e das demais vantagens do cargo de Procurador do Estado.

§ 2º – O Procurador do Estado poderá permanecer em disponibilidade remunerada

pelo período de até dois anos, permitida uma recondução por igual período.

§ 3º – Somente poderá beneficiar-se do disposto neste artigo a entidade que tiver

como associados mais da metade dos Procuradores do Estado efetivos em seu

quadro.”.

Art. 6º – Ficam transformados:

I – o cargo de Subadvogado-Geral do Contencioso, a que se refere o inciso I do art.

1º da Lei Delegada nº 177, de 26 de janeiro de 2007, em cargo de Procurador-Chefe;

II – o cargo de Consultor Jurídico-Chefe, a que se refere o inciso II do art. 1º da Lei

Delegada nº 177, de 2007, em cargo de Procurador-Chefe.

Parágrafo único – Em decorrência das transformações constantes neste artigo, as

denominações “Subadvogado Geral do Estado” e “Consultor Jurídico-Chefe”

previstas, respectivamente, nos incisos I e II do art. 1º e no Anexo I da Lei Delegada

nº 177, de 2007, ficam substituídas por “Procurador Chefe”.

Art. 7º – A Lei Complementar nº 83, de 2005, fica acrescida dos seguintes arts. 7º-A

e 7º- B:
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“Art. 7º-A – As Procuradorias das autarquias e fundações da administração indireta

do Poder Executivo são unidades setoriais de execução da AGE, à qual se

subordinam tecnicamente, e integram a estrutura administrativa das referidas

entidades.

Art. 7º-B – A Consultoria Jurídica da AGE exerce a supervisão técnica das unidades

jurídicas das Secretarias de Estado e dos órgãos das administrações direta e indireta

que exerçam a advocacia consultiva do Estado.”.

Art. 8º – O “caput” do art. 20 da Lei Complementar nº 81, de 2004, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 20 – O Procurador do Estado afastado do efetivo exercício do cargo não

poderá ser promovido por merecimento.”.

Art. 9º – O art. 22 da Lei Complementar nº 81, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 22 – Perderá o direito à promoção por merecimento o Procurador do Estado

que, no período aquisitivo, sofrer punição disciplinar.”.

Art. 10 – O art. 22-A da Lei Complementar nº 81, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“ Art. 22-A – Será dispensado o cumprimento dos requisitos previstos nos incisos I,

II e III do art. 19, para promoção por merecimento, e a condição prevista no § 2º do

art. 21, para a promoção por antiguidade, se não houver quem preencha tais

requisitos ou se quem os preencher recusar a promoção.”.

Art. 11 – O inciso II do art. 26 da Lei Complementar nº 81, de 2004, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 26 - (…)

II – possuir carteira de identidade funcional, conforme modelo aprovado pelo

Conselho Superior da Advocacia-Geral do Estado;”.

Art. 12 – O inciso I do § 1º do art. 30-A da Lei Complementar nº 81, de 2004, passa

a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao § 1º o seguinte inciso IV

e ao artigo os §§ 4º e 5º a seguir:

“Art. 30-A – (...)

§ 1º – (...)
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I – de ofício, por comprovada necessidade do serviço, desde que aprovada

previamente pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral do Estado;

(...)

IV – a pedido, mediante permuta, respeitado o critério de antiguidade, na forma de

regulamento.

(...)

§ 4º – O Procurador do Estado que for removido por permuta, nos termos do inciso

IV do § 1º, fica impedido, pelo prazo de um ano, de concorrer à remoção a pedido

para a unidade de origem.

§ 5º – O disposto no inciso III do § 1º não se aplica às situações constituídas antes

do ingresso na carreira de Procurador do Estado.”.

Art. 13 – Em decorrência das alterações na estrutura orgânica da AGE incidentes

sobre o inciso IV do art. 2º da Lei Complementar n º 83, de 2005, a que se refere o

art. 1º desta lei, a Subadvocacia-Geral do Contencioso fica transformada em

Procuradoria Especializada, com as atribuições e a denominação definidas em

decreto.

Art. 14 – O art. 3º da Lei Complementar nº 81, de 2004, passa a vigorar acrescido

do seguinte § 4º:

“Art. 3º – (...)

§ 4º – Os cargos de chefia nos setores jurídicos dos órgãos a que se referem os

incisos I, II e III do “caput” deste artigo serão exercidos privativamente pelos

Procuradores do Estado.”.

Art. 15 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Inácio Franco - Jayro Lessa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.221/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, a proposição em epígrafe tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Martinho Campos o

imóvel que especifica.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

a considerou jurídica, constitucional e legal com a Emenda nº 1, que apresentou,

cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.221/2009 tem por objetivo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa fazer transferência de titularidade de

bem público ao patrimônio do Município de Martinho Campos, constituído de imóvel

com área de 2.000m², situado na Avenida Coronel Pedro Lino, nº 657, Centro, nesse

Município.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear o negócio jurídico em

causa, prevê o parágrafo único do art. 1º do projeto que o imóvel será destinado à

construção de unidades da administração municipal.

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. 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 elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Vale destacar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que acrescenta art. 2o ao projeto, tem como finalidade determinar que o bem

reverta ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a finalidade prevista. Com efeito,

de acordo com o § 1o do art. 17 da Lei no 8.666, de 1993, os imóveis doados pela

administração pública, cessadas as razões que justificaram sua doação, reverterão

ao patrimônio do doador, vedada sua alienação pelo beneficiário, objetivando-se,

dessa forma, manter os bens públicos a serviço da coletividade.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.221/2009, no

1° turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comis são de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Inácio Franco - Antônio Júlio -

Jayro Lessa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 52/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Tribunal de Contas, por seu Presidente, o projeto de lei complementar

em epígrafe “institui o Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências”.

Aprovado em 1º turno, com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,

vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer no 2º turno, nos termos

do art. 188 do Regimento Interno. Segue, em anexo, a redação do vencido, que é

integra este parecer.

Fundamentação

A proposição em epígrafe, nos dois primeiros dispositivos, institui o Diário Oficial

Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado, para publicação e divulgação dos atos

processuais e administrativos. Altera, nos demais, dispositivos da Lei Complementar

nº 102, de 17/1/2008, para adequá-la à nova versão eletrônica das publicações.

Como foi ressaltado no 1º turno pela Comissão de Constituição e Justiça e também

por esta Comissão, o Tribunal de Contas tem a importante missão institucional de

auxiliar o Poder Legislativo na fiscalização das contas públicas. Há que salientar que

a Corte de Contas não é mero órgão auxiliar do Poder Legislativo, pois

diferentemente dos demais órgãos públicos, tem suas atribuições definidas no próprio

texto da Constituição Federal, as quais, por simetria, se estendem às Constituições

Estaduais. Na Carta mineira, figuram no art. 76.

A par das funções de auditoria financeira e orçamentária, o Tribunal de Contas tem

a finalidade específica de julgar a regularidade das contas de todos os

administradores – tanto da administração direta como da indireta e fundacional –,

além dos demais responsáveis pelo gerenciamento do erário.

Nesse sentido também já se posicionou o Supremo Tribunal Federal: "O Tribunal de

Contas não é preposto do Legislativo. A função que exerce recebe-a diretamente da
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Constituição, que lhe define as atribuições. (STF – Pleno – j. 29/6/84, in RDA

158/196)”.

Ressaltada a importância daquela Corte, passamos à análise da proposição.

A medida prevista no projeto visa a conferir, com economia de recursos, mais

transparência às ações públicas, a agilizar e a facilitar a produção e a distribuição da

informação para todos. Assim, o administrado, com acesso “on line” à publicação,

pode exercer mais facilmente seu papel de cidadão, fiscalizando os atos do poder

público, e os gestores do erário podem acompanhar as decisões de seu interesse que

forem tomadas pela Corte de contas.

Conforme destacado também no 1º turno, os atos publicados no Diário Oficial

Eletrônico têm validade para todos os efeitos legais, e as informações serão

disponibilizadas com moderna tecnologia de segurança, uma vez que os dados serão

garantidos por certificação digital e assinatura eletrônica sob os padrões da

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP – Brasil), que regulamenta as

atividades de certificação digital no País.

A instituição do Diário Oficial Eletrônico traduz-se, portanto, em várias vantagens:

celeridade, facilidade de acesso, segurança, transparência, economicidade, dentre

outras, incluindo o impacto ambiental positivo, diante da substituição da publicação

impressa em papel pela eletrônica.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 52/2009, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Neider Moreira, relator - Domingos Sávio - Elmiro

Nascimento - Padre João - Lafayette de Andrada.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 52/2009

(Redação do Vencido)

Institui o “Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais” e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o “Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado
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de Minas Gerais”, órgão oficial para publicação e divulgação dos atos processuais e

administrativos.

Parágrafo único – O diário oficial a que se refere o “caput” substitui a versão

impressa publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado e será veiculado, sem

custos, no Portal do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no endereço

eletrônico www.tce.mg.gov.br.

Art. 2º – A publicação atenderá aos requisitos de autenticidade, integridade e

validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira

– ICP – Brasil.

§ 1º – O conteúdo das publicações do “Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais” deverá ser assinado, digitalmente, com base em

certificado emitido por autoridade certificadora credenciada.

§ 2º – Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da

disponibilização da informação no “Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais”.

Art. 3º – Os arts. 4º, inciso X, 52, parágrafo único, 76, e 82, inciso II da Lei

Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008, passam a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 4º – (...)

X – divulgar, no “Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais” e, em destaque no seu Portal, os demonstrativos de sua despesa, nos termos

do § 3º do art. 73 da Constituição do Estado;

(...)

Art. 52 – (...)

Parágrafo único – Dentro do prazo de cinco anos contados da publicação da

decisão terminativa no “Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais”, o Tribunal poderá, à vista de novos elementos que considere

suficientes, autorizar o desarquivamento do processo e determinar que se ultime a

respectiva tomada ou prestação de contas, observado o disposto no art. 37, § 5º, da

Constituição da República.

(...)
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Art. 76 – A comunicação dos atos e decisões do Tribunal presume-se perfeita com

a publicação no “Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais”, salvo as exceções previstas em lei.

(...)

Art. 82 – (...)

I – (...)

II – do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no “Diário

Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais”;”.

Art. 4º – O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais regulamentará a

implantação e o funcionamento do Diário Oficial Eletrônico, com ampla divulgação.

Art. 5º – Fica revogado o § 1º do art. 82, da Lei Complementar nº 102, de 17 de

janeiro de 2008.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.960/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe dispõe sobre

indenização à Associação dos Empregados da Fundação João Pinheiro.

No 1º turno, foi o projeto aprovado com as Emendas nºs 1 e 2.

Agora, nos termos do art. 189, § 1º, do Regimento Interno, volta a matéria a esta

Comissão para ser analisada no 2º turno e para que seja elaborada a redação do

vencido, que segue anexa e integra esta peça opinativa.

Fundamentação

Conforme nos manifestamos anteriormente, no âmbito da competência desta

Comissão, nos termos do art. 100, inciso II, combinado com o art. 102, inciso VII, do

Regimento Interno, a proposição não encontra óbice a sua tramitação, visto que o

valor do patrimônio do Estado não sofre alteração, pois a diminuição das

disponibilidades será compensada pelo aumento do ativo fixo.

Nesta fase regimental, revisamos exaustivamente todas as etapas do turno anterior

e não constatamos nenhum vício que possa obstar sua aprovação.

É importante frisar que o projeto foi amplamente debatido no 1º turno, e não há
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razão para alterarmos nosso entendimento sobre a matéria.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.960/2009 no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio - Inácio Franco -

Jayro Lessa - Juarez Távora.

PROJETO DE LEI N° 2.960/2009

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre indenização à Associação dos Empregados da Fundação João

Pinheiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica a Fundação João Pinheiro – FJP – autorizada a ressarcir à

Associação dos Empregados da Fundação João Pinheiro – AEFJP – os dispêndios

com a edificação da sede de seu Clube Campestre, em imóvel de sua propriedade,

situado na Avenida José Cândido da Silveira, nº 2.000, no Bairro Horto Florestal,

nesta Capital.

§ 1º – O valor da indenização será apurado em laudo pericial do setor de

engenharia e agrimensura da Superintendência Central de Recursos Logísticos e

Patrimônio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag.

§ 2º – O ressarcimento de que trata o “caput” deste artigo está condicionado à

apresentação à Fundação João Pinheiro dos seguintes documentos:

I – documento que comprove estar a AEFJP ativa e regularmente registrada no

Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas;

II – estatuto e ata da eleição da atual diretoria da AEFJP, devidamente registrados

no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas;

III – notificação da resolução do contrato de cessão do terreno em que foram

edificadas as benfeitorias objeto de ressarcimento;

IV – comprovação da entrega do imóvel.

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

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.544/ 2009
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o Projeto de Lei nº 3.544/2009 tem por

escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Resende Costa o imóvel

que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma apresentada, e retorna a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.544/2009 de conceder autorização para que o Poder

Executivo possa doar ao Município de Resende Costa um imóvel com área de

3.000m², situado na Praça Marcos dos Reis, Centro, nesse Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear as decisões da Administração

Pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem à construção de

uma policlínica, com amplos benefícios para a população local.

Ainda em defesa do interesse público, o art. 2º prevê a reversão do imóvel ao

patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A exigência de autorização legislativa para a alienação de patrimônio do Estado,

ainda que para outro ente da Federação, é exigida pelo art. 18 da Constituição do

Estado; pelo art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para

licitações e contratos da administração pública; e pelo § 2º do art. 105 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.

O projeto de lei em análise encontra-se de acordo com os preceitos legais que

tratam sobre a matéria, não representa despesas para o erário e não acarreta

repercussão na Lei Orçamentária. Pode, portanto, ser transformado em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.544/2009, no

2º turno.
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Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Antônio Júlio - Inácio Franco - Juarez

Távora - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.553/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

O Governador do Estado encaminhou para apreciação desta Casa Legislativa, por

meio da Mensagem nº 390/2009, o Projeto de Lei nº 3.553/2009, alterando a Lei

Delegada nº 166, de 25/1/2007, que reorganiza o Conselho Estadual de Ciência e

Tecnologia – Conecit.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta

Comissão para receber parecer no 2º turno, nos termos do art. 102, I, combinado com

o art. 189 do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto em epígrafe visa a alterar o art. 12 da Lei Delegada nº 166, de 2007. Esse

dispositivo trata do quórum de funcionamento do Conselho Estadual de Ciência e

Tecnologia – Conecit –, que é um órgão colegiado consultivo e deliberativo que

presta assessoramento superior ao Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior.

Esse Conselho estabelece as diretrizes básicas do desenvolvimento científico e

tecnológico voltadas para a reestruturação da capacidade técnico-científica das

instituições de pesquisa no Estado. Na forma da lei vigente, ele se reúne com a

presença de, no mínimo, 14 Conselheiros, dentre os quais pelo menos quatro devem

ser representantes de órgãos oficiais. O projeto pretende reduzir esse quórum para

11 Conselheiros.

Na mensagem enviada a esta Casa, o Chefe do Executivo aduz que, de acordo

com o Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, “o quórum

mínimo atual, de quatorze conselheiros, é demasiado elevado para a aprovação de

suas deliberações, fato que tem se tornado um entrave à tomada de decisões,

aplicação e execução imediatas das mesmas”.
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A proposição pretende, também, corrigir erro material existente na Lei Delegada nº

166, de 2007, que foi publicada com dois artigos que receberam o número 3.

Esta Comissão entende, conforme já afirmou em 1º turno, que a proposta é

meritória, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e da eficiência

prescritos no art. 37, “caput”, da Constituição da República. Ademais, ela pretende

atender à norma do inciso LXXVIII do art. 5º da Carta Maior que assegura ao cidadão

a razoável duração do processo administrativo e os meios que garantam a celeridade

de sua tramitação.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.553/2009

na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Elmiro Nascimento, relator - Padre João - Lafayette de

Andrada - Domingos Sávio - Ivair Nogueira.

PROJETO DE LEI Nº 3.553/2009

(Redação do Vencido)

Altera a Lei Delegada nº 166, de 25 de janeiro de 2007, que reorganiza o Conselho

Estadual de Ciência e Tecnologia – Conecit – a que se refere o inciso I do art. 5º da

Lei nº 10.626, de 16 de janeiro de 1992.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 12 da Lei Delegada nº 166, de 25 de janeiro de 2007, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 – O Conselho reunir-se-á com a presença de, no mínimo, onze

Conselheiros, dentre os quais pelo menos quatro devem ser representantes de

órgãos oficiais.”.

Art. 2º – O art. 3º da Lei Delegada nº 166, de 2007, que trata da composição do

Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia passa a vigorar como art. 3º-A.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.595/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório
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De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem nº 391/2009, o projeto de lei em epígrafe altera o Anexo da Lei nº 16.678,

de 10/1/2007, que fixa o efetivo da Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG – até ao

ano de 2010.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 13/8/2009, foi a proposição distribuída às

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

Financeira e Orçamentária.

O projeto foi aprovado em 1º turno na sua forma original.

Cabe a esta Comissão emitir parecer de 2º turno, nos termos regimentais.

Fundamentação

A proposição de lei em análise propõe a redistribuição dos efetivos da Polícia Militar

de Minas Gerais – PMMG –. Pretende-se, conforme manifestado na mensagem do

Governador que acompanha o projeto, o ajustamento do número de efetivos da

instituição por meio do redirecionamento dos cargos vagos de determinados postos e

graduações para o Quadro de Praças.

Vale destacar que a proposição em comento não altera o número total de efetivos

da PMMG, que, nos termos do anexo do projeto, permanece o mesmo. A Lei nº

16.678, de 2007, que se pretende modificar, fixou o efetivo da PMMG em 51.669

militares até o ano de 2010, distribuídos em cargos de Oficiais e de Praças. A

proposição em estudo propõe apenas a redistribuição de determinados postos. Pode-

se destacar que a alteração mais significativa se refere ao número de efetivos do

Quadro de Praças – QP-MG –, que está sendo aumentado de 45.400 para 46.065.

Quanto aos demais quadros, vale informar que os quantitativos estão sofrendo

diminuição do número de efetivos.

Ao analisar o projeto em 1º turno, a Comissão de Constituição e Justiça em seu

parecer destacou a observância de pressupostos de constitucionalidade,

especialmente no que concerne ao atendimento da regra de iniciativa para a

deflagração do processo legislativo, que é do Governador do Estado, bem como a

competência desta Casa para deliberar sobre a matéria. Ademais, foram cumpridos

os requisitos impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar

Federal nº 101, de 4/5/2000 –, uma vez que, nos termos do ofício encaminhado a
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esta Casa pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag–, a medida

não irá causar impacto no orçamento público.

A proposição foi amplamente discutida em 1º turno e aprovada em sua forma

original, não tendo sido apresentada nenhuma proposta de emenda visando a sua

alteração. Evidencia-se assim que a redistribuição dos efetivos da PMMG é medida

oportuna e necessária para a adequação dos quadros da instituição. As medidas

previstas no projeto expõe de forma clara o número de policiais em cada Posto e

demonstra a preocupação de se preservar e manter a ordem pública no território do

Estado.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.595/2009

em 2º turno.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Neider Moreira - Ivair Nogueira - Lafayette de

Andrada - Elmiro Nascimento - Domingos Sávio - Padre João.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.826/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder

Executivo a contratar operação de crédito no âmbito do Programa de Modernização

da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das

Administrações Estaduais – PMAE –, com o Banco de Desenvolvimento Econômico e

Social – BNDES –, até o limite que indica, e dá outras providências.

No 1º turno, foi o projeto aprovado na forma original. Agora, nos termos do art. 189

do Regimento Interno, volta a matéria a esta Comissão para que seja analisada no 2º

turno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela autoriza o Poder Executivo a promover a adesão do Estado

ao Programa de Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal,

Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais – PMAE –, mediante

contratação de operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento
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Econômico e Social – BNDES –, até o limite de R$9.225.000,00.

Conforme comentamos em nosso parecer de 1º turno, do ponto de vista financeiro

e orçamentário, não há impedimentos à aprovação do projeto. A proposta não

encontra óbice na Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelecendo, a título de garantia

para a realização da operação de crédito, a vinculação pelo Estado das cotas das

receitas tributárias a que se referem os arts. 157 e 159, inciso I, alínea “a”, e II, da

Constituição Federal.

A destinação dos recursos do empréstimo é meritória, pois contribuirá para financiar

atividades e projetos do Estado nas áreas de resultado definidas pela Lei nº 15.032,

de 20/1/2004, que estabelece o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI

–, em especial na execução dos projetos Descomplicar – melhoria do ambiente de

negócios e Ampliação da profissionalização de gestores públicos.

Assim, ressaltando que o projeto foi amplamente debatido no 1º turno, não há razão

para alterar nosso entendimento sobre a matéria.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.826/2009 no

2º turno.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada -

Jayro Lessa - Juarez Távora.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.865/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a permutar com a Associação Brasileira dos Criadores de

Zebu – ABCZ – o imóvel que especifica, localizado no Município de Uberaba.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma apresentada, e agora retorna a

esta Comissão, a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.865/2009 autoriza o Poder Executivo a permutar três lotes de
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propriedade do Estado, com área total de 750m², por dois lotes de propriedade da

Associação Brasileira dos Criadores de Zebu – ABCZ –, com área total de 729m².

Todos os imóveis estão situados na Rua Oliveira, Bairro São Benedito, Município de

Uberaba, e fazem parte do Parque de Exposição Fernando Costa.

Com a efetivação da permuta autorizada no projeto de lei em análise, a instituição

planeja investir na construção de equipamentos necessários à implementação de

suas exposições, ampliando as instalações do Parque Fernando Costa e

incrementando o desenvolvimento da economia regional, especialmente, da pecuária.

Por seu turno, o Estado receberá dois lotes posicionados de frente para a Rua

Oliveira, constituindo-se em uma área livre e dotada de infraestrutura urbana.

Além do interesse público envolvido, cabe ressaltar que a transferência de

titularidade se fará sem torna para as partes, uma vez que as avaliações prévias

atestaram que ambos os imóveis têm valor similar: R$193.912,50, o imóvel público; e,

R$194.314,95, o particular.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida pelo art. 18 da

Constituição do Estado; pelo art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 1993, que institui

normas para licitação e contratos da administração pública; e pelo § 2º do art. 105 da

Lei Federal n° 4.320, de 1964, que estatui normas g erais de direito financeiro para

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal.

Pelas razões apresentadas, a pretendida permuta atende aos preceitos legais que

versam sobre a transferência de domínio de bens públicos.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.865/2009 no 2º

turno.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Juarez Távora, relator - Antônio Júlio - Inácio Franco - Jayro

Lessa - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.882/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe autoriza o Poder

Executivo a contratar operação de crédito no âmbito do Programa Emergencial de

Financiamento aos Estados e ao Distrito Federal – PEF/BNDES – e dá outras

providências.

Aprovada no 1° turno, com a Emenda n° 1, retorna a matéria a esta Comissão a fim

de receber parecer para o 2° turno, nos termos regi mentais. Segue anexa a redação

do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa autorizar o Poder Executivo a promover a adesão

do Estado ao Programa Emergencial de Financiamento aos Estados e ao Distrito

Federal – PEF/BNDES –, mediante contratação de operação de crédito com

instituição financeira oficial até o limite de R$267.270.000,00 (duzentos e sessenta e

sete milhões duzentos e setenta mil reais).

Entendemos que a operação é oportuna para as finanças públicas, visto que

objetiva compensar as perdas do Fundo de Participação dos Estados - FPE -, do IPI-

Exportação e da Cide no ano de 2009, verificadas em virtude da crise econômica, e a

queda da arrecadação nas receitas próprias dos Estados, a qual, em Minas Gerais,

alcança cerca de R$1.900.000.000,00, em relação ao previsto para 2009.

Cabe destacar que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece exigências para a

realização de operações de crédito, como a verificação pelo Ministério da Fazenda do

cumprimento dos limites e condições de endividamento estabelecidos para cada ente

da Federação; a existência de prévia e expressa autorização para contratação na Lei

Orçamentária, em créditos adicionais ou em lei específica; a inclusão no Orçamento

ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação; e a observância

dos limites fixados pelo Senado Federal.

Conforme manifestação desta Comissão no 1° turno, e ntendemos não haver óbice

à efetivação da operação de crédito em análise. A Emenda n° 1, aprovada no 1º

turno, promoveu as alterações necessárias ao aprimoramento da proposição,

conferindo mais clareza e precisão ao texto legal.

Por fim, ressalte-se que, não obstante a aprovação da matéria neste Parlamento, o

Estado deverá encaminhar ao Ministério da Fazenda pedido de autorização para a
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realização da operação de crédito, conforme dispõe o inciso II do art. 21 da

Resolução n° 43, de 2001, do Senado Federal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.882/2009 no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio - Inácio Franco -

Juarez Távora - Jayro Lessa.

PROJETO DE LEI N° 3.882/2009

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito no âmbito do Programa

Emergencial de Financiamento aos Estados e ao Distrito Federal - PEF/BNDES - e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a promo ver o ingresso do Estado no

Programa Emergencial de Financiamento aos Estados e ao Distrito Federal -

PEF/BNDES -, nos termos da Resolução n° 3.794, de 7  de outubro de 2009, do

Banco Central do Brasil, mediante a contratação de operação de crédito com

instituição financeira oficial federal, até o limite de R$267.270.000,00 (duzentos e

sessenta e sete milhões duzentos e setenta mil reais).

Parágrafo único - A operação de crédito de que trata o “caput” tem por objetivo

financiar atividades e projetos do Estado, em especial nas áreas de resultados

definidas pela Lei n° 15.032, de 20 de janeiro de 2 004, que estabelece o Plano

Mineiro de Desenvolvimento Integrado, atualizada pela Lei n° 17.007, de 28 de

setembro de 2007.

Art. 2° - Os recursos decorrentes da operação de cr édito de que trata esta lei,

objeto de contrato a ser celebrado, serão depositados em instituições financeiras

autorizadas pelo Poder Executivo a operarem com o Estado.

Art. 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a ofere cer como garantia para a

realização da operação de crédito objeto desta lei:

I - as cotas e as receitas tributárias a que se referem o art. 157, a alínea “a” do
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inciso I e o inciso II do art. 159 da Constituição Federal;

II - ativos adquiridos pelo Estado em decorrência da extinção da Caixa Econômica

do Estado de Minas Gerais - MinasCaixa - e da alienação das ações representativas

do controle acionário do Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A. – Credireal – e

do Banco do Estado de Minas Gerais S.A. – Bemge –;

III - direitos creditórios do Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento – Findes –, nos

termos do inciso V do art. 9° da Lei n° 15.981, de 16 de janeiro de 2006.

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar com o agente

financeiro da operação de crédito a que se refere o art. 1º a compensação de valores

relativos às obrigações assumidas em decorrência das operações de crédito no

âmbito do PEF/BNDES nas contas correntes em que serão efetuados os créditos dos

recursos do Estado de que trata o inciso I do “caput”, mantidas em agência do agente

financeiro e indicadas no contrato.

Art. 4° - Havendo garantia da União para a realizaç ão da operação de crédito objeto

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a oferecer, como contragarantia à

garantia da União, as cotas e as receitas tributárias previstas nos arts. 155, 157 e

159, combinados com o § 4° do art. 167, da Constitu ição Federal.

Art. 5° - Os recursos provenientes da operação de c rédito de que trata esta lei

serão consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 6° - O Orçamento do Estado consignará, anualme nte, recursos necessários

ao atendimento das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais

encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.

Art. 7° - O art. 3° da Lei n° 18.341, de 24 de agos to de 2009, fica acrescido do

seguinte parágrafo único:

“Art. 3° - (...)

Parágrafo único – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar com o agente

financeiro da operação de crédito a que se refere o art. 1º a compensação de valores

relativos às obrigações assumidas em decorrência das operações de crédito no

âmbito do PEF/BNDES nas contas correntes em que serão efetuados os créditos dos

recursos do Estado de que trata o inciso I do “caput”, mantidas em agência do agente

financeiro e indicadas no contrato.”.
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Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.899/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a

destinação do imóvel de que trata a Lei n° 17.443, de 17/4/2008.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 e, agora,

retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme

dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em obediência ao § 1º do referido art. 189, transcrevemos no final deste parecer a

redação do vencido, que o integra.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.899/2009, na forma aprovada no 1º turno, estabelece, em seu

art. 1º, que o imóvel de que trata a Lei n° 17.443,  de 17/4/2008, passa a destinar-se à

instalação de órgãos e entidades municipais; e, no parágrafo único desse dispositivo,

que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos

contados da data da publicação da nova lei, não lhe tiver sido dada essa destinação.

Ademais, revoga, no art. 2º, a cláusula de reversão contida na Lei n° 17.443, de 2008.

Cabe ressaltar que a alteração proposta pelo projeto de lei em análise está de

acordo com os preceitos legais que tratam da transferência de domínio de patrimônio

público, uma vez que atende às exigências do art. 18 da Constituição do Estado; do

art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e

contratos da administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de

1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Além disso, transformado em lei, não representará despesas para o erário e não

acarretará repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.899/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.
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Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Antônio Júlio - Inácio Franco - Juarez

Távora - Lafayette de Andrada.

PROJETO DE LEI Nº 3.899/2009

(Redação do Vencido)

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei n° 17.443, de 17 de abril de 2008,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Barbacena o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O imóvel de que trata a Lei n° 17.443, de  17 de abril de 2008, passa a

destinar-se à instalação de órgãos e entidades municipais.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da publicação desta lei, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no “caput”.

Art. 2° - Fica revogado o art. 2° da Lei n° 17.443,  de 2008.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.094/2008

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável requer ao

Presidente da Assembleia Legislativa, por meio da proposição em epígrafe, sejam

solicitadas ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável informações sobre a situação atual, quanto a indenização ou

transferência, se for o caso, dos produtores rurais cujas propriedades margeiam o Rio

Doce e se situam entre o barramento e a casa de força, no trecho de vazão reduzida,

da Usina Hidrelétrica Eliezer Batista, no Município de Aimorés, em vista de denúncia

formulada pelo Sr. Edward Lanusse Patrício Vasconcelos.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 4/12/2008, vem agora a matéria à Mesa da

Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O art. 54, § 2º, da Constituição do Estado confere à Mesa da Assembleia a
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prerrogativa de encaminhar pedido de informação a Secretário de Estado, o que o

Regimento Interno do Poder Legislativo disciplina no art.100, IX, que estabelece a

competência de suas comissões para encaminhar pedidos de informação dessa

natureza por intermédio da Mesa. Tendo em vista esse escopo normativo, configura-

se como legítima a solicitação de informações contida no requerimento em análise.

Há cerca de três anos, a Usina Hidrelétrica Eliezer Batista entrou em funcionamento

no trecho do Rio Doce que corta o Município de Aimorés. Para sua instalação, foi

necessária a remoção de moradores da região a ser alagada. Segundo denúncia do

Sr. Edward Lanusse Patrício Vasconcelos, entre o barramento e a casa de força da

usina, no trecho de vazão reduzida do rio, cerca de 23 proprietários rurais e

pescadores foram atingidos por esse empreendimento, não tendo sido devidamente

transferidos e/ou indenizados até o presente momento.

Por entendermos que os procedimentos de remoção e transferência de populações

em função da instalação de empreendimentos dizem respeito ao processo de

licenciamento ambiental, de competência da Secretaria de Estado de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável, consideramos legítimo o pedido de informações ao

titular dessa Pasta para que apure a referida denúncia, comunicando a situação atual,

quanto a indenização ou transferência, se for o caso, dos produtores rurais atingidos

pelo empreendimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 3.094/2008.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 30 de novembro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Weliton Prado, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.106/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o Requerimento nº 4.106/2009 solicita seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de informação sobre os

procedimentos para o funcionamento da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções

Penais da Comarca de Abre-Campo, instalada em 19/6/2009.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 27/6/2009, vem a proposição à Mesa da

Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe tem por escopo colher informações do Tribunal de Justiça

sobre o funcionamento da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da

Comarca de Abre-Campo, conforme previsão do parágrafo único do art. 51 da Lei

Complementar nº 105, de 14/8/2008.

Sob o aspecto jurídico, a proposição fundamenta-se no princípio da separação dos

Poderes e seu corolário essencial, estabelecido desde a doutrina clássica e

consagrado no constitucionalismo brasileiro: o sistema de freios e contrapesos.

Assim, a mesma razão que ampara a destinação da função administrativa ao Poder

Executivo exige que cada um dos outros Poderes detenha autonomia administrativa

em seu âmbito interno e permite que o Poder Legislativo fiscalize eventuais abusos

ou desvios ocorridos no exercício dessa função. É que o exercício da função

administrativa se subordina ao princípio da legalidade, razão pela qual ao Legislativo,

sede da atividade legiferante, compete fiscalizar o respeito às leis pela administração

pública.

Das premissas assinaladas cumpre extrair uma compreensão do alcance da função

fiscalizadora do Parlamento, especialmente quanto à atividade administrativa

realizada pelo Judiciário. Quando, para a garantia de sua independência, o Poder

Judiciário administra a sua própria estrutura de órgãos, servidores e serviços, ele se

equipara ao Poder Executivo, se sujeitando a idêntico regime jurídico (Cretella Jr.,

José. Tratado de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1972), inclusive

quanto a fiscalização e responsabilização (Loureiro Filho, Lair da Silva.

Responsabilidade Pública por Atividade Judiciária. São Paulo: Revista dos Tribunais,

2005).

A juridicidade do requerimento em análise está expressa não só no princípio da

tripartição dos Poderes, como no dever que o art. 74 da Constituição impõe ao Poder

Legislativo, de fiscalizar o exercício da função administrativa de todo o Estado, sem

exceção, em todos os seus aspectos, inclusive o operacional, abrangendo, por
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exemplo, o respeito à legalidade e à obrigação da prestação de serviço. Assim, nos

casos em que o Poder Judiciário faz as vezes de Poder Executivo, cabe a

fiscalização parlamentar. Outro entendimento, aliás, resultaria tanto tornar

dispensável a reserva legal para a organização administrativa do Judiciário, quanto

reconhecer sua insubmissão ao regime de freios e contrapesos, conclusão

incompatível com as normas citadas e com o próprio Estado Democrático de Direito.

O parágrafo único do art. 51 da Lei Complementar nº 105, de 2008, determina que

na Comarca de Abre Campo o Juiz de Direito da 2ª Vara atue de forma itinerante e

atenda prioritariamente o Município de Matipó. Trata-se, aliás, de dispositivo que foi

vetado pelo Poder Executivo, mas mantido no texto legal pela Assembleia Legislativa.

O requerimento sob análise é pertinente, na medida em que permitirá a esta Casa

Legislativa fiscalizar a gestão operacional de tópico específico da organização

administrativa do Judiciário, recentemente inserido na legislação complementar.

Trata-se de acompanhar de perto uma estratégia administrativa inovadora, cujo

processo de implementação, execução e avaliação ainda estão por serem realizados.

A proposta, sob esse aspecto, é merecedora de acolhimento.

Em que pese os méritos da proposição, alguns reparos técnicos são necessários.

Um texto mais conciso é recomendável nesses casos (Minas Gerais. Assembleia

Legislativa. Manual de Redação Parlamentar. 2ª ed. Belo Horizonte: ALMG, 2007, p.

67). Mantendo o espírito do texto original e procedendo às modificações apropriadas,

apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.106/2009 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos do art. 233, XII, do

Regimento Interno, seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de

informações sobre o funcionamento da 2ª Vara da Comarca de Abre-Campo,

especialmente quanto a seu caráter itinerante e ao atendimento prioritário ao
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Município de Matipó.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 30 de novembro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José Henrique - Weliton

Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.416/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a proposição

em análise pleiteia à Presidência da Assembleia Legislativa seja enviado ofício ao

Presidente do Tribunal de Justiça solicitando o envio a esta Casa de informações

detalhadas sobre atos específicos desta Corte nos últimos dois anos.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo”, em 22/8/2009, vem a matéria à

Mesa da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

Por meio do requerimento em análise, a Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária solicita ao Presidente do Tribunal de Justiça informações sobre os

contratos e convênios firmados, com a relação dos agentes que deles participaram;

sobre a aplicação de receitas relativas às custas judiciais; sobre os valores relativos

aos atos gratuitos praticados pelas serventias e o ressarcimento destas por meio de

compensações; e sobre a destinação dos recursos relativos às taxas de fiscalização

judiciária, relacionadas aos serviços notariais e de registro, nos últimos dois anos. Tal

solicitação visa propiciar subsídios para a elaboração de projetos de lei a respeito da

matéria.

A Constituição Estadual dispõe, em seu art. 74, que “A fiscalização contábil,

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da

administração indireta é exercida pela Assembleia Legislativa, mediante controle

externo, (...)”. Estabelece, ainda, no art. 73, § 1°, II, que “os atos das unidades

administrativas dos Poderes do Estado e de entidade da administração indireta se

sujeitarão a controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, (...)”

Assim, entendemos que as informações solicitadas são relevantes para viabilizar o
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controle e a fiscalização da gestão dos recursos públicos, subsidiando o exercício da

função precípua do Poder Legislativo, a elaboração, a modificação e a revogação das

leis.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 4.416/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 30 de novembro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.476/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento

Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco requer, por meio da

proposição em epígrafe, seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas

– Igam – pedido de informações sobre a destinação dos recursos do Fundo de

Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do

Estado de Minas Gerais – Fhidro –, no ano de 2009, em especial no que diz respeito

a repasses para a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – Setop.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/8/2009, vem agora a matéria à Mesa da

Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias

Hidrográficas do Estado de Minas Gerais – Fhidro – tem por objetivo dar suporte

financeiro a programas e projetos que promovam a racionalização do uso e a

melhoria dos recursos hídricos, nos aspectos referentes à quantidade e qualidade das

águas.

Segundo a Lei nº 15.910, de 2005, cabem à Secretaria de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável – Semad –, entre outras competências, as funções de

gestão e execução do Fhidro, de liberação de recursos não reembolsáveis e de

prestação anual de contas do fundo ao Tribunal de Contas do Estado.
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Nesse sentido, por entendermos que a Semad é o órgão mais indicado para

responder ao pedido de informações sobre a destinação de recursos do Fhidro,

apresentamos a Emenda nº 1 ao requerimento, redirecionando-o para essa

Secretaria.

No que se refere ao respaldo legal para tanto, o art. 54, § 2º, da Constituição do

Estado confere à Mesa da Assembleia a prerrogativa de encaminhar pedido de

informação a Secretário de Estado. Por conseguinte, o Regimento Interno da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em seu art.100, IX, assegura às

comissões a competência para encaminhar pedidos de informação dessa natureza

por intermédio da Mesa. Tendo em vista esse escopo normativo, configura-se

legítima a solicitação de informações contida no requerimento em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 4.476/2009 com a

Emenda nº 1, a seguir.

EMENDA Nº 1

Substitua-se a expressão “Instituto Mineiro de Gestão das Águas – Igam –” por

“Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 30 de novembro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José Henrique - Weliton

Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 1º/12/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

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

Correspondência: Mensagens nºs 438, 439 e 440/2009 (encaminhando o Veto Total à

Proposição de Lei nº 19.437, solicitação de retirada de tramitação do Projeto de Lei nº

3.751/2009 e emenda ao Projeto de Lei nº 3.439/2009, respectivamente), do

Governador do Estado - Ofícios - Registro de presença - 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.059 a 4.063/2009 -

Requerimentos nºs 5.113 a 5.128/2009 - Proposições não Recebidas: Requerimentos

do Deputado Dinis Pinheiro e da Comissão de Segurança Pública - Comunicações:

Comunicações das Comissões de Participação Popular e de Defesa do Consumidor e

dos Deputados Duarte Bechir, Mauri Torres e Elmiro Nascimento (2) - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Célio Moreira, Vanderlei Miranda, Eros Biondini e

Paulo Guedes - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Designação de Comissões: Comissões Especiais para Emitir Parecer sobre as

Propostas de Emenda à Constituição nºs 55 e 56/2009 - Comunicação da Presidência

- Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento contido na

Mensagem nº 439/2009, do Governador do Estado; deferimento - Requerimento do

Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio -

Requerimento do Deputado Padre João; deferimento; discurso do Deputado Almir

Paraca - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin
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Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio

Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito

Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor

Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim

Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Juarez Távora - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre

João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -

Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião

Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -

Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Eros Biondini, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário, lê a

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 438/2009*

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2009.

Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70, da

Constituição do Estado, decidi vetar totalmente, por contrariedade ao interesse

público, a Proposição de Lei nº 19.437, que concede prazo ao donatário do imóvel de
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que trata a Lei n° 14.599, de 23 de janeiro de 2003 , que autoriza o Poder Executivo a

doar ao Município de Matias Barbosa o imóvel que especifica.

Ouvida a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, manifestou-se da

seguinte maneira:

Razões do Veto:

“O imóvel objeto desta Proposição de Lei foi doado ao Estado de Minas Gerais pelo

Município, para a construção de uma Escola Rural, o que efetivamente ocorreu, tendo

sido ocupada uma área de 2.380,00m². A área remanescente, com 7.620,00m², foi

doada em 2003, por autorização contida na Lei nº 14.599, de 2003, para construção

de um conjunto habitacional, conforme escritura lavrada do 9º Ofício de Notas de

Belo Horizonte. Conforme o art. 2º da referida Lei, o imóvel reverterá ao patrimônio do

Estado, se findo o prazo de cinco anos contados da lavratura pública da doação, não

lhe tiver sido dada a destinação prevista no art. 1º, o que ainda não ocorreu. A

Secretaria de Estado de Educação solicitou, por meio da Diretoria de Patrimônio, a

reversão do imóvel, uma vez que a Escola necessita da área para a construção e

ampliação da área recreativa e esportiva, horta e outras atividades desenvolvidas

pela instituição de ensino. Ante o exposto e devido à importância do projeto que a

Secretaria de Estado de Educação desenvolverá, não será viável a ampliação do

prazo de destinação do imóvel, devendo este retornar ao patrimônio do Estado,

considerando o fim do prazo dado ao Município.”

São essas as razões que me levam a opor veto total à Proposição de Lei nº 19.437,

devolvendo-a ao necessário reexame dos Senhores Membros da Assembleia

Legislativa.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM N° 439/2009*

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar a retirada do Projeto de Lei nº
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3.751/2009, de minha autoria, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Malacacheta os imóveis que especifica.

Ocorre que levantamento recente levado a efeito pelas áreas próprias da Secretaria

de Estado de Educação mostra que é desaconselhável a liberação patrimonial

cogitada no Projeto, uma vez que tal medida viria em prejuízo da futura localização da

tradicional Escola Estadual Monsenhor Clóvis, hoje instalada na periferia da cidade, o

que vem causando transtornos ao seu funcionamento.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.”

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.751/2009.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 440/2009*

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia

Assembleia Legislativa, a emenda inclusa, que cria no Quadro Geral de Cargos de

Provimento em Comissão da Administração Direta do Poder Executivo, um cargo de

Piloto de Helicóptero, código EX-35, de que trata a Lei Delegada nº 174, de 26 de

janeiro de 2007, a ser anexada ao Projeto de Lei nº 3.439/2009, de minha iniciativa,

em curso nessa augusta Casa.

Ressalto, por oportuno, que o cargo destina-se à Polícia Civil e a sua criação se

justifica em razão do importante papel que esta desempenha no combate ao crime,

além de colaborar com ações do MG Transplantes, bem como na parceria com

entidades e órgãos responsáveis pela prevenção a incêndios florestais.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Emenda ao Projeto de Lei nº 3.439/2009

“Art. ... - Fica criado no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão da

administração direta do Poder Executivo, de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº

174, de 26 de janeiro de 2007, um cargo de Piloto de Helicóptero, código EX-35,

passando a ser de nove cargos o quantitativo constante do Anexo VIII da Lei
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Delegada nº 174, de 2007.

§ 1º - A lotação, identificação e a forma de recrutamento do cargo criado no “caput”

serão definidas em decreto.

§ 2º - Em decorrência da criação do cargo de que trata o “caput”, o item “Piloto de

Helicóptero” do Anexo VIII da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a vigorar na forma

do Anexo desta lei.”

Anexo

(a que se refere o § 2º do art. 1º da Lei nº , de de de 2009)

“Anexo VIII

(a que se referem os §§ 1º e 2º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)

Denominação da Classe Código Quantitativo

(...) (...) (...)

Piloto de Helicóptero EX-35 9””

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 3.439/2009. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado, unindo-se a esta Casa nas

homenagens ao Grupo Canção Nova e informando a impossibilidade de seu

comparecimento ao evento comemorativo.

Do Sr. Domingos Gomes Aguiar Filho, Presidente da Assembleia Legislativa do

Ceará, convidando para a reunião do Colégio de Presidentes das Assembleias

Legislativa, em Fortaleza (CE).

Do Sr. Ademir Camilo, Deputado Federal, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 4.693/2009, da Comissão Especial da  Execução das Penas no

Estado.

Do Sr. Crispim Moreira, Secretário Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional,

encaminhando termo aditivo de convênio firmado entre o Ministério do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o governo do Estado. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)
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Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando informações

relativas ao impacto financeiro decorrente da emenda que propõe a criação do cargo

de Piloto de Helicóptero. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.439/2009.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (2), prestando informações

relativas aos Projetos de Lei nºs 3.787 e 3.866/2009 , em atenção a pedidos da

Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos Projetos de Lei nºs 3.787 e 3.866/2009.)

Do Sr. Gustavo Corrêa, Secretário de Esportes e da Juventude, encaminhando

carta do Colegiado dos Secretários Municipais de Saúde de Minas Gerais - Cosems-

MG - referente a moção aprovada em assembleia geral do referido Colegiado,

realizada em 21/10/2009. (- À Comissão de Saúde.)

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.707/2009, da Comissão de

Segurança Pública.

Do Sr. Alysson Paixão de Oliveira Alves, Superintendente Regional do Trabalho e

Emprego em Minas Gerais, informando impossibilidade de comparecimento à

audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, em 19/9/2009. (- À Comissão

de Direitos Humanos.)

Da Sra. Carmen Rocha Dias, Presidente do Conselho Estadual da Mulher,

solicitando o apoio desta Casa à aprovação de propostas apresentadas pelo referido

Conselho para a revisão do PPAG 2008-2011. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº

3.808/2009.)

Do Sr. Augusto Henrique Lio Horta, Chefe de Gabinete da Secretaria de Meio

Ambiente, indicando a Sra. Eliana Piedade Alves Machado, Superintendente Regional

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Supram Jequitinhonha -, para

participar de audiência pública da Comissão de Política Agropecuária em 25/11/2009.

(- À Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (2), prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 1.316/2007 e 3.547/2009, em atenção a

pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)

Da Sra. Juliana Ponzio Araújo de Melo Pereira, Diretora da Diretoria Central de

Gestão de Imóveis, da Secretaria de Planejamento, prestando informações relativas
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ao Requerimento n° 4.793/2009, do Deputado Carlin M oura.

Do Sr. Francisco Maurício Rabelo de Albuquerque Silva, Presidente da Comissão

Disciplinar e de Controle do Sistema Carcerário, do Conselho Nacional do Ministério

Público, agradecendo o envio do Relatório Final da Comissão Especial da Execução

das Penas no Estado. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Da Sra. Rosani A. Araújo, Coordenadora de Logística e Execução, do Ministério da

Ciência e Tecnologia (3), informando a liberação de recursos financeiros para a

Secretaria de Ciência e Tecnologia e o Instituto Euvaldo Lodi. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Pedro Caldeira de Castro, Presidente do Instituto Amílcar de Castro,

solicitando apoio financeiro para a realização de evento comemorativo dos 90 anos

de nascimento do artista plástico Amílcar de Castro. (- À Comissão de Fiscalização

Financeira.)

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, do Prefeito

Municipal João Carvalho e dos Vereadores Edney Miranda, Presidente da Câmara

Municipal; Antônio Oliveira, o Toninho; Antônio Márcio; Leandro Júnior e Renato

Rodrigues, do Município de Congonhas do Norte. A vocês, uma boa estada em Belo

Horizonte e em nossa Assembleia.

A Presidência anuncia que dia 29, domingo último, foi aniversário do Deputado José

Henrique, 2º-Vice-Presidente da Casa. Desejamos a ele muitas felicidades e muita

luz. Que Deus abençoe sua trajetória e sua vida.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.059/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Três Barras - ACTB-FM -,

com sede no Município de Fortuna de Minas.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Três

Barras - ACTB-FM -, com sede no Município de Fortuna de Minas.

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

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2009.

Antônio Júlio

Justificação: A Associação Comunitária de Três Barras, com sede no Município de

Fortuna de Minas, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Com

duração indeterminada, a entidade encontra-se em pleno e regular funcionamento

desde 1986, cumprindo suas disposições estatutárias e sociais.

Tendo em vista que a Associação atende a todas as exigências listadas na Lei nº

12.972, de 27/7/98, esperamos 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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.060/2009

Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede no Município

de Várzea da Palma.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede

no Município de Várzea da Palma.

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

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2009.

Arlen Santiago

Justificação: O Asilo São Vicente de Paulo, fundado em 2/1/96, pelo Conselho

Central de Pirapora, da Associação Médica de Minas Gerais, com sede no Município

de Várzea da Palma, é uma sociedade civil sem fins lucrativos.

O Asilo tem por finalidades: manter estabelecimento destinado a abrigar pessoas

idosas de ambos os sexos, em condições de saúde física e mental; proporcionar

assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade
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e dignidade, visando a preservação da saúde física e mental da pessoa idosa; prestar

assistência gratuita aos reconhecidamente pobres, de acordo com suas

possibilidades e o estabelecido na legislação em vigor.

No cumprimento das funções que lhe são atribuídas no seu estatuto, o Asilo

abstém-se de se envolver em matérias que fujam de sua natureza e de sua

finalidade, em especial daquelas de cunho político-partidário.

O processo objetivando a declaração de sua utilidade pública encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres Deputados 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 4.061/2009

Dispõe sobre a proibição de cobrança de assinatura mensal pelas concessionárias

de serviços de telecomunicações.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a cobrança de valores a título de assinatura mensal

decorrentes de serviços de telefonia fixa e móvel celular, no Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - As prestadoras de serviços de telecomunicações poderão cobrar de seus

usuários apenas por serviços efetivamente prestados, observado o disposto no art.

1º.

Art. 3º - O não cumprimento do disposto nesta lei sujeitará os infratores ao

pagamento de multa correspondente a dez vezes o valor indevidamente cobrado de

cada usuário.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias, a

contar da sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor no prazo de sessenta dias, a partir da data de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2009.
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Weliton Prado

Justificação: Desde o processo de privatização da telefonia no Brasil, os

consumidores mineiros vêm sendo expostos, sem fundamento, a aumentos

excessivos das tarifas telefônicas. Afinal, não há mais custos de implantação de

redes para ser suportados pela tarifa, além da injusta cobrança da assinatura básica,

que não é ancorada por nenhum pressuposto normativo.

Antes da privatização, em 1998, a assinatura mensal era de R$10,00. Atualmente, o

consumidor paga, em média, R$40,00 apenas na assinatura básica, que inclui uma

franquia de 200 minutos de ligação local, ficando fora as chamadas para celulares e

interurbanas.

Ora, são cobrados R$40,00 apenas para se ter um telefone fixo em casa,

independentemente de terem sido utilizados ou não os serviços telefônicos. Ainda, tal

prática acaba por inviabilizar o acesso de consumidores que não podem pagar este

valor, causando a exclusão social de milhões de famílias.

Segundo dados da Organização das Nações Unidas - ONU -, a telefonia fixa

compromete 5,9% da renda do brasileiro, e o celular consome 7,5% da renda mensal.

Os preços de telefone e internet no Brasil estão entre os mais caros do mundo. O

País aparece entre os 40 (quarenta) do ranking de comprometimento da renda com

serviços fixo e móvel de telefonia, segundo dados da União Internacional de

Telecomunicações - UIT.

Podemos ainda apresentar um comparativo que considere o preço do celular de

outros países, que é três vezes menor que o praticado no Brasil. Já o telefone fixo

custa o dobro da média cobrada nos outros países. Como consequência,

consumidores têm optado pela telefonia celular pré-paga, que apesar de ser também

uma das mais caras do mundo, permite a possibilidade de determinar quanto o

usuário deseja gastar com ligações telefônicas, podendo assim definir seu orçamento.

Assim, segundo dados apresentados pela Pro Teste, a cada dia aumenta o número

de domicílios em que o único telefone existente é o celular. Dos mais de 193 milhões

de assinantes 151,9 milhões têm celulares, dos quais 81,59% são pré-pagos e

18,41% pós-pagos.

Na telefonia fixa são 41,1 milhões de linhas em funcionamento, sendo que menos
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de 32% estão em uso e mais de 25% têm pessoas jurídicas como titulares.

Atualmente, tal matéria tem sido objeto de decisões judiciais que consideram ilegal

a cobrança da assinatura básica mensal dos serviços de telefonia, por entender que

há violação aos direitos do consumidor, segundo o que estabelece o Código de

Defesa e Proteção do Consumidor.

Nesse sentido, verificam-se várias decisões que confirmam esta ilegalidade, como a

proferida em Santa Catarina pela Juíza da 1ª Vara Federal de Chapecó, Elisângela

Simon Caureo, que determinou à Brasil Telecom a suspensão da cobrança da tarifa

de assinatura básica mensal de telefone fixo dos consumidores assinantes do

Sistema de Telefonia Fixa Comutada, residentes nos 40 Municípios sob a jurisdição

da Justiça Federal de Chapecó.

A magistrada entendeu, entre outros fundamentos, que “o consumidor só pode ser

obrigado a pagar por aquilo que efetivamente consumiu”. Ela também considerou que

o valor da assinatura básica, além de não corresponder à efetiva prestação do

serviço, “impede a utilização por parcela substancial da população, que é assalariada,

cujo orçamento não comporta a referida tarifa”. A decisão também se refere à burla “à

proteção dos interesses econômicos do consumidor, pois lhe fica inviabilizada

qualquer possibilidade de ‘economizar’ o serviço”.

Ora, os consumidores mineiros já sofrem com outra vilã que justifica o alto valor da

telefonia: a carga tributária, que pode ultrapassar 40%, conforme o ICMS cobrado no

Estado. Cumpre-nos ressaltar que por diversas vezes propusemos a redução da

alíquota atual de 25% para 18%, com apresentação, inclusive, do Projeto de Lei nº

80, de 2007, que estabelece essa redução.

Portanto, a assinatura básica acaba por constituir uma prática abusiva, que fere os

direitos dos consumidores mineiros, que pagam por um serviço que nem sempre é

utilizado.

- 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 4.062/2009

Dispõe sobre a proibição de cobrança de assinatura mensal pelas concessionárias
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de serviços de telecomunicações.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a cobrança de valores a título de assinatura mensal de

serviços de telefonia fixa e móvel celular, no âmbito do Estado.

Art. 2o - As concessionárias de serviços de telecomunicações só poderão cobrar de

seus usuários por serviços efetivamente prestados, observado o disposto no artigo

anterior.

Art. 3o - A inobservância desta lei sujeitará os infratores ao pagamento de multa

correspondente ao décuplo do valor indevidamente cobrado de cada usuário.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor no prazo de sessenta dias, a partir da data de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2009.

Duarte Bechir

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é proteger o consumidor dos prejuízos

causados pelas concessionárias de serviços de telecomunicações quando da

cobrança de valores a título de assinatura mensal. Entendemos que o consumidor

deve pagar pela prestação do serviço, qual seja a tarifa das ligações telefônicas

efetuadas e não a título permanente ter confiscado o valor da assinatura, que

reputamos como cobrança abusiva e sem respaldo.

Em nosso país não mais se vislumbra o cenário vivido há alguns anos, pois o setor

de telecomunicações atravessou diversas mudanças e hoje tem à sua disposição um

mercado gigantesco de milhões de usuários, que gera um lucro excepcional. Mas as

empresas cobram, ainda, um elevado valor a título de assinatura mensal sem, no

entanto, haver serviço prestado que a justifique.

Para melhor compreensão do assunto, serão estabelecidos os conceitos de

telecomunicações e de serviço de telecomunicações, bem como os conceitos de

telefonia e serviço de telefonia, segundo a Lei Geral de Telecomunicações, no Livro

III, Título I, Capítulo I, Das Definições:

“Art. 60 - Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a

oferta de telecomunicação.

§ 1º - Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio,
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radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de

símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer

natureza.”.

Decorre do texto legal, que serviço de telecomunicação é o meio de se obter um fim

específico: a telecomunicação. Por sua vez, telecomunicação, de acordo com o

conceito legal, é a transmissão, emissão ou recepção, por meios elétricos, ópticos ou

magnéticos de informações de qualquer natureza. Com efeito, há uma sensível

incompatibilidade entre a cobrança da tarifa de assinatura mensal e a prestação do

serviço de telefonia fixa comutado. Isso porque, como o serviço é uma especificação

do gênero telecomunicações, compartilha necessariamente das características

genéricas deste, quais sejam: um processo de transmissão, emissão ou recepção de

dados e informações.

Por tais razões, conto com o apoio dos meus nobres pares para a aprovação desta

proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Weliton

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.061/2009 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.063/2009

Declara de utilidade pública a Associação Vovó Duninha, 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 Vovó Duninha, com sede

no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2009.

Zezé Perrella

Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pela Associação

Vovó Duninha, com sede no Município de Belo Horizonte, e pelo seu compromisso

fiel às suas finalidades estatutárias, buscamos declarar a entidade de utilidade

pública. Essa declaração permitirá que se torne apta a realizar projetos maiores no

desenvolvimento de suas atividades assistenciais.
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Esperamos, portanto, contar com o apoio de nossos 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.

REQUERIMENTOS

Nº 5.113/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Ten.-Cel. Cláudia Araújo Romualdo por assumir o

comando do 36º Batalhão da Polícia Militar do Estado, sediado em Vespasiano. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.114/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Sra. Érica Drumond, Secretária de Turismo, pelo

recebimento do prêmio Personalidade do Turismo, no Estado do Rio de Janeiro. (- À

Comissão de Turismo.)

Nº 5.115/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Presidente do Minas Tênis Clube pelo 74º aniversário de

sua fundação.

Nº 5.116/2009, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e à Secretária de Educação pedido de providências para que

se promovam estudos com vistas à estadualização da Universidade Vale do Rio

Verde - UninCor. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 5.117/2009, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com D. Aloísio Jorge Pena por sua nomeação, pelo Papa Bento XVI,

para a Diocese de Teófilo Otôni. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 5.118/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Adair Sebastião Alves pelo recebimento do título de

Cidadão Honorário de Sete Lagoas. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.119/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Centro de Atenção Integral à Criança pelos 15 anos de

sua fundação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 5.120/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada
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manifestação de aplauso à Cerâmica Curvelo pelos 25 anos de sua fundação. (- À

Comissão de Turismo.)

Nº 5.121/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Centro Social Sopro de Vida pelo recebimento do Prêmio

Itaú-Unicef. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 5.122/2009, do Deputado Zezé Perrella, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e ao Secretário de Saúde pedido de providências para o

credenciamento no SUS do serviço de oncologia da Santa Casa de Misericórdia ou

do Hospital Vaz Monteiro, localizados no Município de Lavras. (- À Comissão de

Saúde.)

Nº 5.123/2009, da Comissão de Cultura, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Turismo pedido de providências para que sejam incluídas imagens do

Município de Monte Sião e do Sul de Minas no vídeo do Governo do Estado. (- À

Comissão de Turismo.)

Nº 5.124/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Defensor-Chefe da Defensoria Pública pedido de providências para

aumentar o quadro de pessoal do órgão, a fim de atender a todas as comarcas

situadas na área da 12ª Risp. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.125/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Promotor de Justiça dos Municípios de Jacinto e Almenara pedido

de providências para a substituição, no termo de acordo amigável celebrado no dia

8/9/2009, da expressão “comodatários acordantes” por “posseiros acordantes”.

Nº 5.126/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhadas ao Governador do Estado, para providências cabíveis, cópia das notas

taquigráficas e gravação em vídeo da reunião dessa Comissão realizada em

11/11/2009, destinada a obter esclarecimentos sobre o cumprimento de mandado

judicial de reintegração de posse em favor do Estado de Minas Gerais, referente ao

prédio no Bairro Horto, nesta Capital, em que funcionava a ONG Circo de Todo

Mundo.

Nº 5.127/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça do Estado pedido de providências
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quanto ao Processo n.º 0024.08.133.938-4, em tramitação na 1ª Vara da Fazenda

Pública Estadual, movido pelo Estado contra o Centro de Recreação e Atendimento

para Defesa da Criança e do Adolescente, assim como a cópia das notas

taquigráficas e a gravação em vídeo da 30ª Reunião Ordinária dessa Comissão, em

11/11/2009.

Nº 5.128/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais pedido de

providências para a proteção da Irmã Geralda Magela Fonseca, que vem sofrendo

ameaças de morte por sua atuação junto ao Acampamento Dom Luciano Mendes, na

Fazenda Monte Cristo, Município de Salto da Divisa.

Proposições Não Recebidas

- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber as seguintes proposições:

REQUERIMENTOS

Do Deputado Dinis Pinheiro em que solicita seja formulado voto de congratulações

com a Ten.-Cel. PM Cláudia Araújo Romualdo por sua posse como Comandante do

36º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Vespasiano.

Da Comissão de Segurança Pública em que solicita seja encaminhado ao Ministro

dos Transportes e ao Diretor-Geral do DNIT pedido de providências para a duplicação

da Rodovia BR - 381, no trecho que liga Belo Horizonte a Governador Valadares.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Participação Popular e de Defesa do Consumidor e dos Deputados Duarte Bechir,

Mauri Torres e Elmiro Nascimento (2).

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputadas e Deputados,

venho a esta tribuna para lembrar que hoje é o Dia Mundial de Luta contra a Aids,

que traz como tema este ano “Viver com aids é possível, com preconceito não”. A

data marca uma série de mobilizações em todo o mundo para alertar a população

acerca da importância da prevenção, da garantia de acesso ao diagnóstico e ao
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tratamento e do combate ao preconceito.

É importante destacar o empenho e a preocupação desta Casa Legislativa nesse

contexto, que, a rigor, é de sua função e competência. Desde março temos instalada

a Comissão Extraordinária de Políticas Públicas de Enfrentamento à Aids, às DSTs,

ao Alcoolismo, às Drogas e Entorpecentes, que vem colhendo informações da

realidade da aids, tanto em termos de transmissão do vírus quanto das políticas

públicas hoje aplicadas em todo o Estado.

Dessas reuniões sairá um relatório com indicações de novas intervenções e

mudanças de paradigma. Serão apontadas as dificuldades, principalmente no item

testagem, no interior do Estado, onde a assistência ainda não corresponde à

demanda. A importância desse trabalho é sobretudo alertar para situações, como a já

apurada por órgãos de saúde, de que hoje 40% dos jovens não usam preservativos

em suas relações.

Ficou evidente, também na avaliação de técnicos da área, que são necessários

investimentos contínuos na propaganda, para que os cuidados com a doença não

caiam no esquecimento. Cópias desse documento serão enviadas ao governo do

Estado, à Secretaria de Saúde e ao Ministério da Saúde. Sr. Presidente, agradeço o

empenho de técnicos, profissionais de saúde e Presidentes de ONGs que aqui vieram

dar sua importante contribuição para que Minas conheça a realidade da aids no

Estado. Destaco o grande trabalho realizado em Belo Horizonte e na região

metropolitana pela Pastoral da Aids, que hoje é referência na prevenção com o

projeto Prevenção Itinerante, que, em seis meses, atingiu mais de 3 mil pessoas com

palestras, “blitzen” educativas e campanhas de prevenção a HIV e aids. A

Arquidiocese de Belo Horizonte também tem sido parceira na luta contra a aids, com

a abertura da Casa de Apoio Nossa Senhora da Conceição, com capacidade para 30

leitos, 15 masculinos e 15 femininos. É referência de atendimento, cuidado e respeito

com as pessoas que ali se encontram. Destacamos ainda as ações das organizações

da sociedade civil que atuam no Estado por meio do Fórum Minas de ONG-Aids, que

vem se articulando com os governos estadual e municipais para trabalharem juntos

na contenção da epidemia.

Os números divulgados pela Organização Mundial da Saúde - OMS -, na última
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semana, revelam situações importantes, como a diminuição de 17% do número de

novas infecções pelo vírus HIV nos últimos oito anos, na maior parte do planeta.

Mesmo assim se estima que mais de 33 milhões de pessoas vivam hoje com o vírus

da aids. Do ponto de vista de novidades em termos de vacina, as notícias em 2009

ainda não foram completamente animadoras. Algumas pesquisas mostraram que a

associação entre dois dos tipos de vacinas que vêm sendo testadas no momento

pode oferecer proteção ainda bastante discreta. Não existe ainda nem está prevista

para curto prazo vacina disponível que garanta grande eficácia. Outra novidade é o

estudo que começa a ser desenhado em múltiplos centros para checar se o uso de

medicamentos preventivos diminuiria a chance de contaminação pelo vírus HIV.

Nesse caso, pessoas que estão mais sujeitas a situações de risco tomariam remédio

antiviral durante alguns meses, para saber se os eventuais benefícios de se evitar

infecção compensam os efeitos colaterais e os problemas de resistência do vírus aos

remédios.

Segundo relatório da Unaids divulgado recentemente, a aids está em queda nos

grandes centros urbanos; a epidemia cresce no interior do País, do Estado. De 1997

a 2007, a taxa de incidência subiu em Municípios com menos de 50 mil habitantes.

Ainda conforme o relatório, as pessoas com o vírus estão vivendo mais, e há cada

vez menos infectados no mundo. Quer dizer, há hoje, aproximadamente, de 400 mil a

450 mil pessoas que estão com o vírus e ainda não sabem, isto é, ainda não

adoeceram. A epidemia tende a se estabilizar, exceto na Europa Oriental e na Ásia

Central. O levantamento diz que 60% das pessoas que têm HIV não sabem que são

portadoras do vírus.

Quer dizer, há hoje, aproximadamente, de 400 mil a 450 mil pessoas que estão com

o vírus e ainda não sabem, isto é, ainda não adoeceram. Além disso, um terço das

pessoas que vivem com o vírus também têm tuberculose.

Os grandes centros urbanos do País, onde estão concentrados 52% dos casos de

aids, registraram queda de 15% na taxa de incidência da doença entre 1997 e 2007.

Nesse mesmo período, a incidência nos Municípios com menos de 50 mil habitantes

dobrou, revelando que a epidemia caminhou para o interior do País.

Em Municípios com mais de 500 mil pessoas, houve um decréscimo da taxa de
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incidência, entre 1997 e 2007, de 32,3 para 27,4 notificações por 100 mil habitantes.

Ao longo desses 10 anos, 24 dos 39 Municípios com mais de 500 mil habitantes

registraram queda significativa na taxa de incidência ou elas se mantiveram estáveis.

Como essas 39 cidades são responsáveis por 283.191 casos de aids - 52% do total

de casos acumulados -, mudanças ocorridas ali têm impacto maior na conformação

da epidemia.

No mesmo período, a taxa nas cidades com menos de 50 mil habitantes passou de

4,4 ocorrências em 1997 para 8,2 ocorrências em 2007. O conjunto das 4.982

cidades com menos de 50 mil habitantes - 90% dos Municípios brasileiros -,

concentra 34% da população e 15,4% dos casos de aids identificados no País, em

2007.

O mapa permite conhecer as diversas epidemias existentes no País e fornecer aos

gestores locais os instrumentos para que eles possam adequar as respostas às suas

realidades. Dos 100 Municípios com mais de 50 mil habitantes que apresentam a

maior taxa de incidência de aids, os 20 primeiros da lista estão no Sul. A primeira

colocada é Porto Alegre, com taxa de incidência de 111,5 por cada 100 mil

habitantes, seguida por Camboriú, com 91,3. A tendência de crescimento de aids nas

cidades menores e queda nas maiores confirma-se nas regiões Sudeste, Centro-

Oeste e Sul. Mas Norte e Nordeste apresentam um perfil diferente. Ocorre aumento

da taxa de incidência, quando se compara 1997 com 2007, tanto em Municípios

grandes quanto em pequenos. Os dados justificam a necessidade de contínuo

investimento em ações descentralizadas, respeitando as especificidades de cada

local, sem perder o foco de que a epidemia no Brasil é concentrada.

De 1980 a junho de 2009, foram registrados 544.846 casos de aids no Brasil.

Durante esse período, 217.091 mortes ocorreram em decorrência da doença. Por

ano, são notificados entre 33 mil e 35 mil novos casos de aids. Em relação ao HIV, a

estimativa é de que existam 630 mil pessoas infectadas no País.

Dos casos de aids acumulados de 1980 a 2009, a Região Sudeste é a que tem

menor percentual: 59,3% do total de notificações, com 323.069 casos da doença.

Chama a atenção a análise da razão do sexo em jovens de 13 a 19 anos. Nessa faixa

etária, o número de casos de aids é maior entre as meninas. A inversão vem desde
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1998: 8 casos em meninos para cada 10 casos em meninas. Entre homens a taxa de

incidência de 2007 foi de 22 notificações por 100 mil habitantes; entre as mulheres,

13,9. Em ambos os sexos, as maiores taxas de incidência encontram-se na faixa

etária de 25 a 49 anos. Comparando-se 1997 a 2007, a taxa apresenta tendência de

crescimento em homens, a partir dos 40 anos, e em mulheres, a partir dos 30.

Felizmente o pior momento da aids no País já passou. Como já disse, é necessário

vigilância permanente e acompanhamento da mudança do perfil do transmissor do

vírus. Em outubro, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB - , em

parceria com o Ministério da Saúde, montou uma campanha de combate ao vírus

inédita no mundo, com o slogan “Declare seu amor por você”. A campanha está

atuando em Manaus, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, João Pessoa e, em breve,

estará também em Minas Gerais. Em todas elas, a Pastoral da Aids da CNBB

mobilizará seus 13 mil agentes para conscientizar a população sobre a importância

da realização do teste de aids. A ela se unem a Pastoral da Criança, com 260 mil

agentes; e a Pastoral da Saúde, com 80 mil pessoas.

Sr. Presidente, esta Casa quer continuar dando sua contribuição a essa questão

que ainda atormenta muitas famílias. Peço aos pais que continuem orientando seus

filhos, fiscalizando-os e deixando claro para eles que há medicação para combater o

vírus, mas não há cura. Quero alertar os jovens para que não usem antiviral por conta

própria na crença de que estarão imunizados do HIV. Essa ideia é falsa. Quero aqui,

Sr. Presidente, alertar mais uma vez: aumentaram em mais de 100% os casos de

jovens de 15 a 29 anos - a pesquisa constatou - que não usam preservativo.

Aumentaram em mais de 100% também entre as idades de 50 a 65 anos. Então a

prevenção é fazer sexo seguro, usar o preservativo. A doença está aí e não tem cura;

o vírus está aí e está crescendo. Volto a dizer, o caminho é a prevenção. A menina, o

rapaz, o homem, a criança, o jovem bonito ou feio, de condições financeiras, pessoas

com ou sem dinheiro, todos podem ter aids. Há aquela máxima, Sr. Presidente, que

as pessoas dizem, “estou careca de saber que isso contamina e não contamina”, ...

Sr. Presidente, só para concluir, já que o caso é grave, esse tabu, esse preconceito

precisa ser quebrado. É necessário conversar com os filhos, com o marido, a esposa,

é preciso ter sempre esse contato, esse relacionamento. Como disse aqui, o melhor
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remédio, no momento, é a prevenção; é prevenir para não ter de remediar. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

senhores da imprensa, servidores da Casa, senhores e senhoras que nos

acompanham das galerias ou pela TV Assembleia, o que me traz a esta tribuna é

assunto de certa forma delicado, que tem sido tratado com certo zelo e, eu diria, até

com certo preciosismo, mas que precisa ser encarado dentro da realidade do

contexto social em que vivemos. O caso envolve uma psicóloga de nossa relação,

Rozangela Justino. Mas não vou entrar no mérito da questão ética do Conselho

Federal de Psicologia, mesmo porque, como tenho uma filha psicóloga, tenho a

obrigação de conhecer um pouco do manual de ética desse Conselho, mas essa

nossa amiga, Rozangela Justino, foi de certa forma mal interpretada pelo trabalho

que realizava e que, infelizmente, parou de realizar.

O assunto diz respeito à questão homossexual. No contexto social em que vivemos,

é impossível ignorar a presença dos homossexuais em nosso país e em todo o

mundo. A homossexualidade está aí em nossa sociedade. Mas quero falar, Sr.

Presidente, do que chamo de hipocrisia no trato dessa questão da

homossexualidade, principalmente no Brasil, e explico por que qualifico esse trato

como hipocrisia. Em primeiro lugar, o Projeto de Lei Complementar no 122 propõe a

punição de toda opinião contrária à prática homossexual. Mas a mesma lei que

protege um lado protege o outro. Assim, opinião é algo muito diferente de agressão

ou do uso de expressões inadequadas para o trato da questão homossexual. E é

garantida na nossa Constituição a livre expressão. Por exemplo, às vezes, na

questão religiosa, eu, que professo a fé batista, sou criticado por minha profissão de

fé. E acho que a crítica pode até me ajudar a melhorar como pessoa, como dizia São

Francisco, que afirmava que preferia os que o criticavam e o ajudavam a se tornar

uma pessoa melhor do que os que o bajulavam com a intenção de corrompê-lo.

Quando falo em hipocrisia é porque nossa amiga, a psicóloga Rozangela Justino,

foi proibida pelo Conselho Federal de Psicologia de continuar com o atendimento aos

homossexuais que a procuravam. Ela, então, fez um comunicado que me chegou às
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mãos, com o pedido de que o tornasse conhecido, e passo a lê-lo. (- Lê:)

“Comunicado de Rozangela Justino à sociedade brasileira. Informo à sociedade

brasileira que não mais atenderei às pessoas que desejam deixar a

homossexualidade. Embora desenvolva esse trabalho desde 1988, tanto em meu

consultório quanto em instituições de apoio, reconheço que não devo ignorar a

Resolução no 1/99 do Conselho Federal de Psicologia, ainda que a Organização

Mundial da Saúde, através da sua publicação oficial, CID 10, deixe claro que é

possível procurar apoio terapêutico para mudança da orientação homossexual em

caso de essa ser egodistônica, ou seja, quando a homossexualidade, fora de sintonia

com o próprio eu, leva a pessoa a um estado de sofrimento psíquico”.

E nós sabemos por experiência, e falo como pastor. Lidamos muito com a questão

homossexual. Há pessoas que nos procuram em verdadeiro conflito, e muitas delas

estão sendo carcomidas por esse conflito. Quando uma pessoa homossexual procura

aconselhamento de um pastor ou psicólogo, está querendo acabar com o conflito em

que vive. Falei em hipocrisia no início. Por que proibir a um homossexual procurar

ajuda e aconselhamento para migrar da condição de homossexual para

heterossexual? Por que isso se torna crime, é proibido, e quando essa mesma

pessoa quer deixar sua condição de homossexual para transexual e procura um

médico para fazer a cirurgia de mudança de sexo, isso não é errado? A questão da

hipocrisia é essa. A medicina pode exercer o seu trabalho perfeitamente, fazendo as

cirurgias de mudança de sexo e propiciando ao homossexual passar à condição de

transexual, mas há mecanismos que impedem que o homossexual seja

acompanhado, tratado e aconselhado para, sendo sua vontade, tornar-se

heterossexual.

Não podendo ignorar essa realidade que vivemos na nossa sociedade, sabemos

que a diferença entre remédio e veneno é apenas de dose. E quero crer que nessa

questão a diferença está na dose do entendimento e da sua aplicação. Por isso, ao

fazer esse curto pronunciamento, quero dizer que não podemos tirar das pessoas o

seu direito legítimo de fazerem suas escolhas. Uma pessoa que procura um

aconselhamento e ajuda nesse sentido está querendo acabar com o conflito interno

que vive. E imagino que esse conflito, normalmente, deixará de existir a partir do
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momento em que optar pela cirurgia de mudança de sexo, passando à condição de

transexual, ou quando passar para a condição de homossexual para heterossexual.

Mas, enquanto homossexual, sabemos que muitos vivem em conflito, e isso nos é

confessado. Nem toda sociedade, nem todas as pessoas têm essa oportunidade, de

receber no íntimo dos seus gabinetes de aconselhamento as pessoas com seus

conflitos, que são muitos. Estou citando esse caso. É lamentável que nossa amiga

Rozangela Justino, psicóloga, por força dessa determinação do Conselho Federal de

Psicologia, deixe de prestar essa assistência. Na outra ponta, seria para se criarem

impedimentos ou mecanismos para que o homossexual não tivesse direito de

procurar um médico que o ajudasse a se tornar transexual. Precisamos corrigir essas

distorções, precisamos ser mais transparentes nessa questão.

Falando como pastor, digo que, como norma de comportamento na Igreja Batista da

Lagoinha, temos a seguinte expressão: “Amamos os homossexuais, gostamos deles

e os recebemos com muito carinho e amor em nosso meio”. Há vários exemplos e

testemunhos de muitos deles que se casaram, constituíram famílias e estão vivendo

como heterossexuais e felizes na sua atual condição de vida.

Assim, precisamos encarar essa questão de um ponto de vista mais humano, do

indivíduo que tem o direito de escolher, e não só da frieza da lei, de um decreto, de

uma portaria ou do quer que seja. É um direito dele procurar essa orientação.

A psicóloga Rozangela Justino, nossa amiga, diz, a certa altura do seu texto, que

ainda tem sido procurada por muitos homossexuais que querem seu

acompanhamento; no entanto, infelizmente, está impedida de realizar esse trabalho

de orientação, mesmo porque não se sente mais segura para isso.

Quero crer que a sociedade brasileira, mineira e belo-horizontina precisa ter um

olhar diferente para com essa questão. Fala-se muito no preconceito. Na verdade, ele

deve ser criticado e combatido em todas as instâncias e todos os lugares onde se

manifestar; no entanto, impedir que alguém busque ajuda e ainda que pessoas

contribuam para a sua ajuda é ferir o direito à individualidade e à liberdade. Não

permitir que se fale sobre esse assunto fere também um outro direito: o direito de

expressão.

Para finalizar, quero deixar esse pequeno registro reafirmando o que disse no início.
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De certa forma, estamos vivendo uma hipocrisia não só nessa, mas também em

várias outras áreas, quando tratamos de determinado assunto sem considerar que ele

envolve o direito do indivíduo. Muitas vezes esse direito tem sido violado, cerceado e

cortado, exatamente porque algumas pessoas entendem - aliás, só no entendimento

delas - que não se deve trazer à discussão determinados assuntos, o da questão

homossexual é um deles. Devemos ter, sim, liberdade para fazê-lo e, principalmente

quando formos procurados, oferecer-lhes o ombro e uma palavra de conselho,

intervenção e orientação. É isso que defendo. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini - Cumprimento o Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana,

as Sras. Deputadas, os Srs. Deputados, os servidores da Assembleia, os amigos e as

amigas que nos acompanham das galerias, a imprensa aqui presente e os

telespectadores da nossa querida TV Assembleia, que a cada dia nos dão o

“feedback” do nosso trabalho parlamentar e que são o termômetro de todo o nosso

desempenho nesta Assembleia. Por isso também os quero saudar.

Sr. Presidente, antes de iniciar o meu pronunciamento, gostaria de, em nome da

Deputada Gláucia Brandão, Presidente da Comissão de Cultura, repassar um convite

da PMMG: “O Comandante de Policiamento da Capital, Cel. PM Nilo Sérgio da Silva,

e o Comandante da Academia de Polícia Militar, Cel. PM Fábio Manhães Xavier,

convidam para a solenidade de lançamento da operação natalina a realizar-se no dia

2/12/2009, às 10 horas, na Praça da Estação”. Nesse encontro teremos a

participação de cerca de 1.700 policiais durante todo o momento da solenidade. Será

um evento muito importante.

Quero também, Sr. Presidente, assim como fez o Deputado Célio Moreira, frisar e

lembrar a todos que hoje é o Dia Internacional do Combate à Aids. Há muitos anos,

muito antes de entrar na política, militava nessa área como voluntário, não só em

Minas Gerais, mas também em várias cidades do Brasil, onde comunidades acolhem

os portadores do vírus HIV e pacientes terminais de Aids. Por exemplo, a própria

Fazenda da Esperança, em Guaratinguetá, do nosso querido Frei Hans Stapel. Daqui

a pouco falarei mais sobre isso, mas, como estou abordando o assunto das drogas,

ressalto nossa luta não só pela prevenção, mas pelo cuidado em favor dessas
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pessoas que foram infectadas pelo vírus HIV.

Sabemos que hoje, por diagnóstico precoce, podemos evitar o óbito de milhares de

pessoas. Daí, Sr. Presidente, nesse Dia Internacional do Combate à Aids, o nosso

apelo para que todas as pessoas de grupos de risco procurem comunidades como o

Grupo Vhiver, que tem ajudado muito; o Grupo de Apoio à Prevenção e aos

Portadores de Aids - Grappa. Junto com o Deputado Célio Moreira, temos ajudado

essas duas comunidades e tantas outras. Espero que as pessoas procurem ajuda

nesses grupos, bem como suas famílias, para que não seja tarde demais, quando os

sintomas começarem a aparecer.

Hoje no mundo inteiro se mobiliza um sentimento de compaixão e, ao mesmo

tempo, um sentimento de inclusão, com o seguinte “slogan”: “Viver com Aids é

possível; não é possível viver com o preconceito”. Em nome da CNBB, da luta da

arquidiocese de Belo Horizonte, que também faz um trabalho e possui uma casa

específica para acolher portadores do vírus HIV e pacientes já acometidos de Aids,

fica aqui a nossa solidariedade, o nosso grito de não ao preconceito e o nosso desejo

de que as políticas públicas do País caminhem de maneira mais sábia, para

podermos minimizar esse grande mal.

Gostaria de frisar um detalhe pouco explorado aqui, no intuito de preservar da Aids

a população jovem. Muitas vezes, a estratégia de política pública acaba extrapolando

os limites e fazendo quase uma apologia a uma iniciação precoce da vida sexual de

crianças e adolescentes. Isso está errado, Sr. Presidente, porque muitos jovens que

estão na escola, ou seja, pré-adolescentes e adolescentes, estão sendo estimulados

a começar a vida sexual antes da hora pelo fato de ser exageradamente propagado o

uso de preservativo.

Pela pesquisa que realizamos na África, sabemos muito bem que toda a

distribuição de preservativos tem sido insuficiente. Em alguns países onde há

consciência da castidade, orientação a pré-adolescentes, adolescentes e jovens

sobre a construção da afetividade, da sexualidade e do matrimônio, os índices têm

caído de maneira acentuada. Portanto deixo também aqui essas palavras.

Sr. Presidente, a política é a ciência, a atividade que visa ao bem comum. São

Paulo, na Carta aos Coríntios, Capítulo 12, fala sobre a busca do bem de todos. A
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política é, portanto, a busca do bem de todos. O Papa Paulo VI diz que a política é a

forma privilegiada de se exercer a caridade. Sim, Sr. Presidente, a verdadeira política

é a arte de propor normas e regras que atendam a toda a população, a todos os

cidadãos, é a defesa da vida em todas as suas etapas. A defesa da vida é bandeira

confiada a nós. Posso dizer, com toda a alegria, que hoje, no Brasil, somos

vencedores na luta contra o aborto, e é justamente em virtude da mobilização

popular, da consciência e do espírito da população brasileira, que é definitivamente a

favor da vida e contra a morte, o assassinato. Segundo Madre Teresa de Calcutá, o

aborto é pior que a fome, pior que a guerra, porque mata os seres mais indefesos. Sr.

Presidente, ao caminharmos na praia, se encontrarmos ninho de tartarugas marinhas

e destruirmos os ovos, seremos presos por crime inafiançável. A defesa da vida não

se restringe à luta contra o aborto.

Venho hoje aqui para falar até mais sobre outro assunto. Ao nascer - todos

devemos ter o direito de nascer -, precisamos também ter dignidade para seguir o

curso normal de nossa vida. Por isso precisamos de políticas públicas para as

mulheres, para que tenham condições dignas de dar à luz e criar seus filhos. Que se

evite a angústia de mulher ou de casal que se vê impossibilitado de colocar alimento

na mesa para o filho que nascerá. Mesmo que isso seja realidade, nada justifica o

impedimento da vida. Não, Sr. Presidente. Sabemos da grande e famosa história de

Beethoven, cujos irmãos eram todos surdos. Então, aquele filho, depois de tantos

irmãos surdos que nasceram antes, foi condenado ao aborto. Por sua mãe não

aceitar o aborto, nasceu esse homem, sobre o qual não precisamos falar nada,

porque todos o conhecemos e o admiramos. Ao nascerem, as crianças precisam ter

dignidade e proteção do governo. Quero lembrar o artigo que temos citado nos

projetos Todos contra a Pedofilia, Minas contra a Pedofilia e Mundo Novo contra a

Pedofilia, que é projeto que lançamos em nossa comunidade católica.

Trata-se do art. 227 da Constituição Federal, que diz: “É dever da família, da

sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
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discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. Portanto, as crianças e

os adolescentes são prioridade absoluta. Essa é a maior das prioridades. E nem

precisaria estar na Constituição, como diz o Dr. Carlos Fortes, Promotor da Vara da

Infância da Comarca de Divinópolis, um braço direito na luta contra a pedofilia. As

crianças e os adolescentes são o futuro, são o presente, são a esperança. Por isso,

são prioridade absoluta.

Essa bandeira foi confiada a nós, cristãos, homens de boa-vontade. Se não

lutarmos para dar dignidade aos nascituros, às crianças, aos pré-adolescentes e aos

jovens, estaremos condenando nossa cidade, nosso Estado, nosso país e todo o

mundo a uma grande tragédia social e civil.

Sr. Presidente, o Brasil vive uma situação lastimável em relação à pedofilia e a

outros crimes praticados contra a criança. Convivo muito com o D. Ascona, Bispo da

Prelazia de Marajó, em Belém do Pará, que foi até jurado de morte. Ele trava uma

grande batalha contra a exploração sexual de crianças, muitas vezes vendidas por

menos de R$1,00 por programa. Elas são vítimas de pedofilia, exploração, abuso,

estupro.

Sr. Presidente, caros telespectadores, o Brasil quase lidera o acesso aos “sites” de

pornografia infantil e de pedofilia. A defesa da vida não se restringe à luta contra o

aborto e a pedofilia, nossa grande bandeira.

Os jornais de hoje estão noticiando que nossos jovens estão morrendo por causa

das drogas. O Deputado Célio Moreira falava há pouco da realidade das doenças

sexualmente transmissíveis, sobretudo a Aids. Sabemos que a droga é um grande

veículo de transmissão dessas doenças. Ela está matando a nossa juventude. Os

crimes praticados como consequência do uso das drogas são da ordem de 50%,

porcentagem altíssima. Através do projeto de assistência às vítimas de violência,

acompanhei a inauguração do Centro de Referência às Gestantes Privadas de

Liberdade, na MG-10, em Belo Horizonte e em Vespasiano. Acompanho o belo

trabalho desenvolvido pelo Governador Aécio Neves em favor do Centro de

Referência e percebo que quase 100% das mulheres grávidas ou com crianças estão

privadas de liberdade por causa das drogas.

Estou fazendo coro com os nobres pares e pedindo que o governo continue
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investindo nessa política pública de prevenção e combate às drogas, sobretudo na

recuperação dos dependentes químicos através das comunidades terapêuticas.

Agradeço a V. Exa. a tolerância. Quero dizer que hoje Minas Gerais detém a melhor

política pública de combate às drogas, com orçamento superior ao da União, mas

ainda precisamos de mais. Precisamos ajudar os que são vocacionados. Assim que

puder, quero voltar a esta tribuna para tratar do mesmo assunto, porque quero trazer

dados que comprovem que vale a pena investir na recuperação dessas pessoas. Se

preservarmos nossos jovens do uso do “crack” e de outras drogas, vamos evitar uma

cascata de despesas com a saúde, a educação e tantas outras. Precisamos equipar e

ajudar as comunidades terapêuticas para que acolham o maior número de pessoas

que precisam e que querem sair desse vício porque somos testemunhas de que os

que querem, conseguem. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, público

presente, gostaria de saudar também a todos os mineiros que nos acompanham pela

TV Assembleia. Venho a esta tribuna cumprimentar, antes de iniciar nossas palavras,

a luta dos nossos Agentes Penitenciários, que até hoje aguardam uma solução por

parte do Governador Aécio Neves, que ainda não se pronunciou a respeito da

demissão de mais de 600 Agentes, sem nenhum direito de defesa. Nossa bancada

continua na defesa e na luta para que seja feita justiça para com nossos Agentes

Penitenciários.

Mas ocupo esta tribuna, Sr. Presidente, para relatar um grande acontecimento

ocorrido ontem em Montes Claros, organizado pela sociedade rural de lá e por todos

os sindicatos de produtores e trabalhadores rurais do Norte de Minas. Tivemos um

grande debate no auditório do Parque de Exposições Agropecuárias de Montes

Claros, que reuniu quase 2 mil produtores e trabalhadores rurais do Norte de Minas

para protestar, para gritar em defesa da região e dos seus produtores, que vêm

sofrendo a cada dia com a perseguição implacável da burocracia, da ditadura

ambiental imposta à região pelo governo de Minas, pelos órgãos ambientais liderados

pelo IEF. Foi uma belíssima reunião, muito participativa. Lá estiveram os Deputados

da bancada do Norte, Gil Pereira, Carlos Pimenta e Arlen Santiago. Na oportunidade
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todos ouviram as explanações, os pedidos da classe rural da região. Foi uma reunião

muito importante. Estiveram lá várias lideranças, entre elas o ex-Deputado Vittorio

Medioli, que falou sobre os impedimentos do Jaíba. Estamos, de certa forma, muito

esperançosos de que o governo pare um pouco, faça uma reflexão e dê, o mais

rápido possível, uma solução para esse problema que o Norte de Minas vem

cobrando do governo e das autoridades há muito tempo.

O que mais impressiona, Sr. Presidente, é que, apesar de toda essa luta, de

estarmos constantemente, toda semana, usando esta tribuna, denunciando os fatos

abusivos que ocorrem naquela região, as multas abusivas aplicadas pelo IEF, a

indústria de multa dos órgãos do governo instalada no Norte de Minas, não só na

área ambiental, a perseguição ainda continua.

Quero destacar também a perseguição implacável aos taxistas do Norte de Minas

pelo DER. Faço uma cobrança aqui aos Diretores daquela instituição que estiveram,

na semana passada, numa audiência conosco, quando, naquela ocasião, fizeram o

compromisso de que medidas seriam tomadas, porém nada se fez até hoje, medida

alguma foi tomada. Muito pelo contrário, a fiscalização ostensiva voltou às estradas

do Norte de Minas. Agora parece que virou picuinha, porque, além do DER,

mandaram um destacamento de Governador Valadares para Janaúba e Brasília de

Minas, coincidentemente duas cidades administradas pelo Partido dos Trabalhadores.

Não sei qual foi o critério de escolha, mas essa é a verdade. Lá também se instalou a

perseguição aos produtores rurais. O policiamento militar está fazendo guarda nas

estradas vicinais do Município, coisa que nunca vimos na história deste Estado. E o

pior é que, com essa fiscalização, ainda vem o fuxico, as mentiras plantadas pelos

fuxiqueiros de plantão do governo naquela região, de que foram os Prefeitos que

pediram a fiscalização. Quero dizer aqui que nem o Prefeito de Brasília de Minas,

Jairzinho, nem o de Janaúba, José Benedito, fizeram qualquer pedido para que a

Polícia Militar realizasse uma fiscalização nas estradas municipais. O que está

ocorrendo é uma perseguição à nossa região, às nossas administrações, ao povo do

Norte de Minas pela Polícia Militar, que está vindo de outras regiões, não deixa nem

os policiais de lá fazerem, porque são pessoas conhecidas. Estão trazendo policiais

de Valadares, que não têm dó nem piedade, multam muito. Se não houver problema
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no carro, eles inventam, mas os motoristas têm de sair com multa, pois eles têm de

cumprir a meta. Isso é um absurdo. As populações de Brasília de Minas e Janaúba

não aceitam essa perseguição, da mesma forma que os nossos taxistas também não

a aceitam.

Se não bastasse tudo que o IEF vem fazendo no Norte de Minas, se não bastassem

as multas milionárias e a perseguição implacável, agora inventaram mais uma medida

para prejudicar a economia da nossa região. O Norte de Minas já tem 11 parques

estaduais, 2 nacionais e várias APAs. Há 1.100.000ha de parques só no Norte do

Estado. Agora, Deputado Carlin Moura, o IEF anuncia, com grande manchete no seu

“site”, o primeiro parque do Triângulo Mineiro. Pasme, Norte de Minas! O tamanho do

parque do Triângulo é de 2.000ha. Nós já temos 1.100.000ha de parques. Agora o

IEF quer engessar de vez a região de Januária e Cônego Marinho, Bonito de Minas,

Itacarambi, São João das Missões e Miravânia. Quer ampliar o Parque Veredas do

Peruaçu de 30.000ha para 165.000ha, tomando, simplesmente, 70% do Município de

Cônego Marinho e boa parte dos Municípios de Januária, Manga, Itacarambi, São

João das Missões e Miravânia.

Até onde esse pessoal vai? Que absurdo é esse? Quanto mais falamos e cobramos

aqui, parece até que querem fazer gracinha com o povo do Norte de Minas. Por que

não exigir que os produtores, os usineiros do Triângulo façam cumprir a lei estadual?

Por que não plantam lá os 20% de reserva que estão devendo? Por que só o Norte

de Minas tem de pagar esse preço tão alto, esse confisco, Sr. Governador? Porque

isso é confisco, Governador Aécio Neves. Se isso não chegou até V. Exa., que

chegue agora. Parece que os puxa-sacos de plantão não deixam as coisas chegarem

até o Governador. O Norte de Minas, Governador Aécio Neves, não suporta mais

esta política de perseguição aos produtores da região, que está muito prejudicada. O

agronegócio no Brasil, nos seis anos do governo Lula, cresceu 70%; no Norte de

Minas, teve queda de 10%. Trata-se de região que sobrevive exclusivamente da

agricultura. Estamos perdendo 200 mil postos de trabalho no Norte de Minas, e o

governo não faz nada. Quando traz alguma indústria para o Estado, tem endereço

certo: ou é para a Região Metropolitana de Belo Horizonte, para o Vale do Aço ou

para o Triângulo Mineiro. Nunca este governo levou uma indústria para gerar



____________________________________________________________________________
186

emprego e renda no Norte do Estado. Mas leva para lá a fiscalização do IEF, para

confiscar as propriedades alheias, para perseguir os taxistas, para perseguir os

produtores, o que estão fazendo agora, neste exato momento, em Janaúba e Brasília

de Minas. Que governo é este, que faz propaganda, mas persegue a região mais

pobre do Estado? Queremos uma resposta do Sr. Governador, que tem enviado

constantemente àquela região o Vice-Governador. Ele se encontra lá quase todos os

dias, quase todo mês, fazendo campanha, portanto poderia ouvir o clamor daqueles

produtores, daquela gente que não aguenta mais tanta perseguição, Sr. Governador.

Assim, com o recado de ontem, dado na Sociedade Rural de Montes Claros, onde se

reuniram mais de dois mil produtores daquela região, tenho certeza de que V. Exa.

tomará alguma providência. Se sua bancada, se seus Deputados votados no Norte,

se as pessoas não fazem chegar até V. Exa. o que está acontecendo e se V. Exa.

não ouve os recados desta tribuna, pedirei daqui audiência com V. Exa. Aliás, já pedi

várias e nunca fui recebido. Que V. Exa. me receba, pois relatarei o que está

acontecendo no Norte de Minas. Isso porque talvez, como sempre diz o Deputado

Antônio Júlio, há muita gente aqui que gosta de bajular e não faz as coisas chegarem

até V. Exa. Espero que V. Exa. me receba um dia em seu gabinete, para eu relatar os

absurdos que vêm acontecendo naquela região do Estado, que esperava mais do

governo, mais obras, tratamento diferenciado, como vemos nas propagandas de rádio

e de televisão. Mas o que está acontecendo é outra coisa totalmente diferente. O que

está acontecendo é isto que está estampado, esta manifestação que ocorreu ontem,

em Montes Claros, de forma espontânea. Ninguém suporta mais esse tratamento,

ninguém suporta mais que o Norte de Minas, que os produtores do Norte de Minas

percam suas terras. O IEF está lá confiscando propriedades alheias.

Se V. Exa. realmente quiser resolver o problema do meio ambiente em Minas

Gerais, nós, do Norte de Minas, damos a maior contribuição. Temos 56% de

cobertura vegetal e podemos ajudar ainda mais do que 56%, mas o governo tem de

arcar com as despesas, tem de indenizar os produtores, tem de fazer programa. E

tenho a solução: meu projeto que está na Assembleia, pronto para ser votado, do

ecocrédito, em que o governo poderia pagar por hectare preservado. O que não dá é

esse confisco das propriedades.
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O que está acontecendo aqui é confisco, porque nunca vi nenhum ambientalista,

nenhum funcionário do IEF doar 1%, 2% ou 3% dos seus bens para preservar o meio

ambiente. Agora, querem confiscar tudo que tem o produtor rural do Norte de Minas,

que trabalhou a vida inteira para construir, apenas para que o governo possa ter

metas, para que possa falar em Brasília, para que possa falar no mundo, na Europa?

Já que querem fazer isso, que paguem a conta, que indenizem, que paguem à nossa

gente. Mas confisco, Sr. Governador, o Norte de Minas não aceitará.

E hoje está acontecendo uma audiência pública em Miravânia para tentar aprovar

mais um parque estadual, para tentar aumentar o Parque Estadual Veredas do

Peruaçu para 160.000ha. Amanhã haverá uma audiência pública em Bonito de Minas

e, na quinta-feira, em Cônego Marinho. Estou avisando e pedindo autorização a esta

Assembleia. Estarei lá para defender o nosso povo, para mostrar que a região tem

representante e que não vamos deixar fazer mais esse confisco que o governo vem

praticando no Norte de Minas contra os produtores da região. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 55/2009, dos

Deputados Carlin Moura, André Quintão, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar e outros,

que acrescenta parágrafo ao art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias e altera o § 1º do art. 199 da Constituição do Estado. Pelo BSD: efetivo -

Deputado Lafayette de Andrada; suplente - Deputado Ademir Lucas; pelo Bloco PT-

PMDB-PCdoB: efetivo - Deputado Carlin Moura; suplente - Deputado André Quintão;
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pelo BPS: efetivo - Deputado Fábio Avelar; suplente - Deputado Wander Borges; pelo

DEM: efetivo - Deputado Ruy Muniz; suplente - Deputado Elmiro Nascimento; pelo

PP: efetivo - Deputado Gil Pereira; suplente - Deputado Vanderlei Jangrossi. Designo.

Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 56/2009, do Deputado André Quintão

e outros, que acrescenta o § 7º ao art. 31 da Constituição do Estado. Pelo BSD:

efetivos - Deputados Carlos Mosconi e Fahim Sawan; suplentes - Deputados Arlen

Santiago e Domingos Sávio; pelo Bloco PT-PMDB-PCdoB: efetivos - Deputadas

Maria Tereza Lara e Cecília Ferramenta; suplentes - Deputados Getúlio Neiva e Ivair

Nogueira; pelo BPS: efetivo - Deputado Juarez Távora; suplente - Deputada Gláucia

Brandão. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 5.125 a 5.128/2009,

da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Participação Popular - aprovação, na 30ª Reunião

Ordinária, em 26/11/2009, das Propostas de Ação Legislativa nºs 1.054, 1.057, 1.067,

1.076, 1.094, 1.110, 1.111, 1.114, 1.118, 1.133, 1.138, 1.139, 1.142, 1.149, 1.153,

1.171, 1.174, 1.201 e 1.214/2009, de autoria popular, na forma de requerimentos

apresentados; 1.072 e 1.102/2009, de autoria popular, na forma de emenda

apresentada ao Projeto de Lei nº 3.808/2009; e 1.122/2009, de autoria popular, na

forma de emenda aos Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009, e rejeição das

Propostas de Ação Legislativa nºs 1.061, 1.089, 1.128, 1.131, 1.147 e 1.150/2009, de

autoria popular; e de Defesa do Consumidor - aprovação, na 22ª Reunião Ordinária,

em 1º/12/2009, dos Requerimentos nºs 4.958 a 4.960 e 4.962/2009, do Deputado

Weliton Prado (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
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O Sr. Presidente - Requerimento contido na Mensagem nº 439/2009, do

Governador do Estado, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº

3.751/2009. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso VIII

do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio, solicitando a palavra pelo

art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, colegas Deputados e público que nos

acompanha aqui ou pela TV Assembleia, inicialmente quero manifestar a minha

satisfação por termos acabado de aprovar, na Comissão de Administração Pública,

um parecer, de nossa autoria, sobre o projeto de lei que regulariza a situação

funcional de diversos servidores - eu diria centenas de servidores - do DER e do

Ipsemg.

Para que aqueles que nos acompanham, tanto aqui na Assembleia mineira ou pela

TV Assembleia, possam entender melhor a dimensão do projeto, farei um relato sobre

ele em poucas palavras. Primeiro, ele faz justiça aos servidores do Ipsemg e do DER,

que, há alguns anos, têm vivido, especialmente no último ano, uma angústia devido a

uma falha do Estado, e não dos servidores.

Antes mesmo da Constituição de 1988, o Estado vinha cometendo alguns erros

administrativos com esses servidores. Isso porque tratava de regularizar a carreira,

definir reajustes salariais e decisões relativas à carreira desses servidores por meio

de decreto, ou até mesmo de portarias deliberadas pelo Conselho do Ipsemg. Mas

isso não tem nenhum respaldo constitucional; trata-se de um erro. E o servidor não é

o culpado por essa situação. Ele está ali trabalhando, há décadas - aqui estou

referindo-me aos servidores do DER, do Ipsemg, e até alcançando algumas outras

entidades que tenham originariamente ingressado a partir dessas duas autarquias e

que são considerados servidores de função publica. E não estou falando em garantir

estabilidade para quem não tem estabilidade ou em aumentar salário deste ou

daquele servidor. Estou falando dos servidores que vêm desenvolvendo a sua

carreira no DER e no Ipsemg há décadas, alguns já aposentados, e que continuavam

sendo de alguma forma pressionados emocionalmente - alguns chegaram a adoecer -
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, sob o argumento de que, por terem sido falhos os atos do governo no passado, eles

poderiam ter os seus proventos reduzidos. E reduzidos de maneira assustadora.

Imaginem um servidor com curso superior, depois de quase 30 anos de carreira,

trabalhando de uma maneira séria, prestando serviço ao Estado, o qual concluiu o

curso superior para qualificar-se e crescer ali, fazendo a sua carreira. Essa pessoa

tem a possibilidade de se aposentar com R$2.500,00 ou R$3.000,00, mas de repente

recebe a seguinte notícia: “Os atos que fizeram a sua carreira funcional ao longo de

mais de 20 anos - no DER ou no Ipsemg - são nulos.

Não estou falando do Governador Aécio nem do Vice-Governador Anastasia,

porque foram eles que identificaram o problema. Hoje, vivemos um governo que, de

fato, preocupa-se em atuar dentro da legalidade, diferentemente dos governos

anteriores, de outros Governadores, há 10, 15, 20 e 30 anos. Existe um decreto de

1977, que estava sendo usado como base para a vida funcional desses servidores -

um simples decreto.

A Constituição, a lei brasileira, deixa muito claro que qualquer mudança na carreira

funcional ou qualquer decisão sobre reajuste tem de se basear em lei. E justamente

esses erros cometidos no passado por governantes estavam prejudicando ou tendo a

possibilidade de prejudicar esses servidores do DER e do Ipsemg. Não digo que

esses ex-Governadores tenham agido de má-fé, mas, sim, com uma má assessoria

jurídica. O erro deles poderia repercutir na vida desses servidores, a tal ponto que

alguns já têm tempo para se aposentar - e não são poucos - mas, ao falarem em se

aposentar, foram alertados para a possibilidade de a aposentadoria ser publicada

sem que sejam aceitos todos os decretos e portarias que levaram ao crescimento da

carreira. Nesse caso, eles poderiam se aposentar com apenas R$350,00, já tendo

cumprido 30 anos de carreira, com curso superior. O pior é que muitos desses

servidores são arrimo de família, sustentam filhos e netos. Alguns até adoeceram em

razão dessa apreensão e de uma injustiça absurda.

Levei esse problema ao governo, mais de uma vez, e houve ameaça de redução do

salário desses servidores, não em razão de uma má vontade ou má-fé do governo

atual, mas pelo temor de se manter um pagamento sem o devido amparo legal. Eu

procurei o Prof. Antonio Augusto Anastasia, homem sensível à justiça e que gosta de
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fazer o que é certo, e levei a ele uma proposta. Até cheguei a ter a intenção de fazer

uma proposta de lei na Assembleia, mas, cônscio que sou de que temos limitações

constitucionais, não poderia, como Deputado, querer propor uma lei para regularizar a

situação de carreira e a situação salarial dos servidores. Assim, eu fiz um

requerimento ao Governador Aécio Neves e ao Prof. Anastasia, solicitando do

Governador o envio à Assembleia de um projeto de lei convalidando os decretos e as

portarias, dando a eles força de lei, com vigência desde sua publicação, para

assegurar o direito adquirido dos servidores do Ipsemg e do DER.

Aproveito para cumprimentar o Dr. Karam, Presidente do Ipsemg, por ter sido um

dos árduos defensores dessa tese, apesar de, em alguns momentos, termos

esbarrado com um ou outro que ainda queria questionar a legitimidade dessa tese.

Digo que ele foi um defensor, compreendendo que ela é a única saída que temos. O

que queremos é convalidar esses decretos e essas portarias e tirar a espada que

está sobre a cabeça desses servidores, injustamente. Hoje, na Comissão de

Administração Pública, aprovamos um relatório de minha autoria, e agradeço ao

Deputado Délio Malheiros por ter-me designado como relator. Ele é o Presidente da

Comissão de Administração Pública e também está muito sensível à necessidade de

se resolver a situação dos servidores do Ipsemg e do DER. Ao aprovarmos o parecer

de nossa autoria, por unanimidade, na Comissão, criamos condições para que o

Plenário vote esse projeto. Após a votação, não tenho dúvidas de que o Governador

Aécio Neves - que é o verdadeiro autor do projeto (assim como o Vice-Governador

Anastasia, que foi o nosso interlocutor), porque ele atendeu a um pedido nosso - irá

sancionar a lei, resolvendo esse problema dos servidores do Ipsemg e do DER, que

são duas instituições fundamentais para o nosso Estado. Aliás, o Ipsemg é patrimônio

de todos os servidores, mesmo daqueles que não trabalham lá. Na verdade, o

Ipsemg é dos servidores do Estado: da educação, da saúde, de todas as áreas. Não

é justo que o órgão fique com essa situação irregular, indefinidamente, trazendo

prejuízos para os seus servidores.

Outro assunto, Sr. Presidente, que me traz a esta tribuna é a área da saúde, pela

qual tenho lutado desde o início do meu mandato. Aprendi a fazê-lo ainda quando

Vereador e quando Prefeito, até porque minha esposa é profissional da área da
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saúde, é enfermeira, e, por isso, acabamos convivendo em casa com o debate, com a

luta por melhores condições para a saúde pública. Esse é um desafio permanente de

governantes sérios, mas, infelizmente, ainda há aqueles que dizem que investir na

saúde não dá voto, porque a demanda é tão grande que, quanto mais se investir,

mais ela aumentará, já que, ao se melhorar o atendimento público, todos o buscarão,

e ele continuará insuficiente. Essa, infelizmente, é a mentalidade de alguns que estão

na vida pública, mas não para servir. Quem está na vida pública para servir - essa é a

grande missão - não pode nunca esquecer-se da saúde, da educação, da segurança

pública, dos pilares de uma sociedade, para que, de fato, as pessoas tenham boa

qualidade de vida.

É claro que podemos listar a cultura, o meio ambiente, o desenvolvimento

econômico, de modo geral, o esporte e o lazer, mas há alguns pilares sem os quais

não se pode pensar um país mais justo. Como pensar um país sem educação, sem

saúde, sem segurança?

O Brasil melhorou muito: hoje vivemos em uma democracia robustecida, forte,

temos liberdade para manifestar o nosso pensamento. Hoje vivemos em um país com

desenvolvimento tecnológico de ponta, somos um País respeitado no mundo, temos

uma economia estável e uma moeda forte. Isso não é mérito de uma pessoa

isoladamente, mas fruto da nossa história, que vem sendo construída há alguns anos.

Mas ainda há mazelas terríveis. Uma delas, sem dúvida, é a saúde pública, que ainda

está muito longe do que sonhamos. Em cada cidade em que atuo, graças a Deus,

tenho o compromisso permanente de me associar às lideranças locais na luta por

uma saúde pública melhor. Em cada uma delas temos visto, com alegria, bons

resultados. Agora mesmo estamos construindo em Divinópolis um hospital regional

que atenderá não só os 220 mil habitantes dessa cidade, mas com certeza a nossa

região.

Há muitas cidades pequenas que nem têm hospital e que precisam obviamente do

apoio da cidade-polo. Ali atenderemos ao povo mais pobre, será um hospital público

para quem mais precisa. Conseguimos R$36.000.000,00 com o Governador Aécio

Neves para essa obra, que está iniciando-se e simultaneamente ampliando-se, ao

lado do Prefeito Vladimir. É um trabalho sério nos programas de equipe do Saúde da
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Família. Conseguimos dinheiro para construir três grandes unidades, duas delas

abrigarão três equipes. As três grandes unidades abrigarão oito equipes - duas de

três e uma de duas equipes - nas regiões mais distantes, para que o povo que vive na

periferia de Divinópolis seja atendido com carinho.

Ao mesmo tempo, em Coronel Fabriciano, fui-me associar aos meus irmãos da

maçonaria, ao povo da cidade para resgatarmos o primeiro hospital do Vale do Aço, o

Hospital Siderúrgica. Teremos a alegria de, ainda neste mês, ver inaugurada a UTI,

com 10 leitos. Foi uma emenda de R$200.000,00, de nossa autoria, que deu origem

inicialmente às obras, possibilitando a reforma do espaço. Depois, conseguimos mais

de R$1.000.000,00 com o Governador para os equipamentos. Uma cidade de mais

de 100 mil habitantes não tinha um leito de UTI. Agora, serão 10.

Estamos trabalhando na mesma linha para Piumhi ter a sua primeira UTI, já que a

santa casa dessa cidade não tem nenhum leito. Se for preciso fazer uma cirurgia

mais grave, não há condições de fazê-la na cidade; se um caso se complica, é

preciso sair correndo com o paciente. Isso acontece em Piumhi, cidade belíssima,

polo no Sudoeste mineiro. Conseguimos também uma emenda que possibilitará

estruturar uma parte da santa casa para receber a UTI. Já estamos trabalhando para,

no próximo ano, termos os equipamentos.

Da mesma forma, nos próximos dias veremos a inauguração do hospital de câncer

em Passos. Graças a Deus, recebi a notícia ontem de que a emenda de

R$200.000,00, de nossa autoria, estará sendo paga nesta semana para ajudar na

conclusão dos equipamentos desse hospital que funcionará em Passos.

Da mesma forma, participei nesse fim de semana da ampliação do hospital do

câncer do Centro-Oeste mineiro, em Divinópolis. Foi luta da comunidade; todo feito

com dinheiro de doações do povo da região. Foram usados R$8.000.000,00 nas

obras, 100% vindos de doações do povo. Obviamente continuaremos lutando para

dar-lhe condições de funcionamento, e é aí que entra o SUS, às vezes muito

criticado. Não basta ter a obra; para o funcionamento, o custeio, o dia a dia, precisa-

se do dinheiro público, e teremos de lutar para ampliar o teto ou o volume de dinheiro

que é alocado para o Hospital São João de Deus, além de batalhar pelo acelerador

linear, tão necessário.



____________________________________________________________________________
194

Finalmente, estive ontem em São João del-Rei, ao lado do Secretário de Estado,

inaugurando obra importante do consórcio do Campo das Vertentes, o Cisver, que

contará agora com ampla instalação de laboratório e de policlínica. Há mais de 10

anos, como Presidente do consórcio em Divinópolis, Amvi, montei o primeiro centro

de apoio diagnóstico para o consórcio e sei como ele é importante para atender aos

pequenos Municípios, que não têm condições de montar, sozinhos, um grande

laboratório. Assim, esse laboratório foi montado em São João del-Rei, mas o que me

alegrou ainda mais, na minha visita de ontem, foi o anúncio do Secretário, referente a

atendimento a pedido meu, de celebração de convênio com a Prefeitura Municipal,

para pôr em funcionamento o pronto-socorro construído no ano passado, que está

pronto, mas parado, precisando de equipamentos e dinheiro para o custeio. Ontem,

em atendimento a esse nosso pedido, foi assinado convênio de R$1.200.000,00 para

os equipamentos e garantiu-se parceria que possibilitará, com o custeio, o

funcionamento da UPA em São João del-Rei, melhorando a saúde daquela região.

Graças a Deus, temos o que comemorar, embora o desafio seja ainda maior e

tenhamos de trabalhar muito para melhorar ainda mais a saúde pública, que ainda

deixa muito a desejar. Mas esses relatos que fiz aqui mostram que estamos no

caminho certo, com um grande líder, que é o Governador Aécio Neves; um grande

parceiro, a quem agradeço aqui, o Secretário Marcus Pestana; e principalmente com

Prefeitos e com as lideranças nos Municípios e nas santas casas, todos empenhados

em melhorar a saúde da nossa gente. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando

a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la

ao Deputado Almir Paraca. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público presente, imprensa, venho a esta tribuna para fazer alguns relatos sobre

nossa agenda neste fim de semana. Participamos, em Ipatinga, do VII Encontro

Nacional do Movimento Fé e Política, movimento cristão com forte inserção e

presença na Igreja Católica, mas de cunho ecumênico. Na sétima edição de seu

encontro nacional, o Movimento Fé e Política acumulou, ao longo dos últimos anos,
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uma série de reflexões e orientações para a atuação dos cristãos na política

brasileira. Esse movimento sempre bebeu nas fontes evangélicas, com inspiração e

vinculação também muito fortes com a teologia latino-americana, de maneira

particular com a Teologia da Libertação. Sabemos que a igreja brasileira teve papel

decisivo nas últimas décadas no Brasil, levando para a política sua posição e

deliberações sociais, influenciando movimentos, instituições e mesmo as mais

distintas organizações partidárias, fazendo com que sua visão social influenciasse

positivamente a construção de sociedade justa, fraterna e solidária. No processo de

redemocratização do Brasil e, antes disso, na resistência à ditadura militar, os

cristãos brasileiros, orientados e inspirados pela Teologia da Libertação, tiveram

atuação decisiva para garantir a liberdade democrática e o resgate da democracia no

Brasil e para auxiliar a organização da nossa sociedade na resistência à ditadura

militar.

O VII Encontro Nacional Fé e Política reuniu em Ipatinga, nesse final de semana,

lideranças históricas de todo o território nacional. Praticamente todos os Estados

brasileiros estavam representados, levando a reflexão e a experiência de organização

e de luta social, de inserção nos movimentos e nas organizações sociais de todo o

Brasil, para renovar a reflexão diante deste momento político brasileiro que estamos

vivendo.

Com o tema “Espiritualidade, ecologia e economia”, os debates foram realizados

em vários grupos temáticos: a relação do movimento sindical e dos movimentos

sociais; a solidariedade e a economia solidária, que vem se afirmando

gradativamente no Brasil e no mundo; as relações do comércio justo; a relação da

ecologia com a economia e com essa espiritualidade aberta. Falamos de uma

espiritualidade ecumênica, que ganha contornos novos e inusitados na medida em

que congrega todas as manifestações religiosas, quando se propõe a ter um cunho

planetário. Uma espiritualidade que fortalece a noção de consciência planetária, em

que cada ser humano das diversas nacionalidades se percebe como cidadão do

mundo, responsável pela nossa casa comum, pelo planeta Terra.

Consideramos essa espiritualidade fundamental para proporcionar uma nova visão

da presença e da atuação das atividades e de todos os impactos positivos e
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negativos da civilização no planeta. A possibilidade de uma intervenção orientada por

essa noção da consciência e da cidadania planetária tem um cunho profundamente

espiritual. Foi essa a grande reflexão ocorrida no VI Encontro Nacional do Movimento

Fé e Política. Estávamos presentes este Deputado, o Deputado Padre João, Líder da

Bancada do PT, a Deputada Maria Tereza Lara, os Deputados Carlos Gomes e

Durval Ângelo; além dos Deputados do PT, o Deputado Federal Chico Alencar, do

Psol. Portanto, esse vínculo do PT e dos movimentos sociais de emancipação política

e de libertação, que marcaram claramente as últimas décadas, estavam presentes

nesse encontro. Gostaríamos de parabenizar a organização do 7º Encontro Nacional

Fé e Política e todos os que fizeram um esforço muito grande para estar em Ipatinga

nesse final de semana. Caravanas de todos os Estados do Brasil andaram dias e dias

para lá estar, nesse esforço de reflexão sobre os destinos do Brasil e a necessidade

de fortalecer a organização e os movimentos sociais de cunho emancipatório no

nosso país.

Ainda nessa linha, Sr. Presidente, queremos tratar das comemorações dos 50 anos

do ministério presbiteral de D. Leonardo de Miranda Pereira, Bispo da nossa querida

Paracatu. Neste momento de grande alegria, queremos nos congratular com toda a

comunidade paracatuense e o nosso Bispo D. Leonardo pela passagem do seu

jubileu sacerdotal. São 50 anos de dedicação às causas da Igreja, do nosso povo. De

maneira muito especial, saudamos o relevante trabalho pastoral realizado pelo nosso

Bispo D. Leonardo junto aos jovens e às crianças, cumprindo, de forma admirável e

profícua, a sua missão evangelizadora pela construção de um mundo mais humano,

espiritualizado e justo. Queremos parabenizar o D. Leonardo de Miranda Pereira,

Bispo de Paracatu, pelo seu jubileu sacerdotal. Para toda a Diocese de Paracatu, que

inclui vários Municípios da região Noroeste de Minas, há praticamente uma

coincidência de delimitação desse território. A nossa Grande Paracatu é a matriz, a

mãe da grande maioria dos Municípios da região que foram desmembrados e

emancipados dessa cidade. Então, queremos convidar a Diocese de Paracatu e todo

o Noroeste de Minas para a programação de comemoração dos 50 anos do ministério

presbiteral de D. Leonardo. Haverá nos dias 5, 6, e 7 de dezembro a celebração de

tríduo, às 19h30min, na Igreja Matriz de Santo Antônio; no dia 7 de dezembro, às 21
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horas, sessão solene no Cine Teatro Santo Antônio; no dia 8 de dezembro,

celebração, às 19 horas, no Centro Catequético Rainha da Paz. Quem quiser maiores

informações e detalhes dessa programação favor entrar em contato com a Casa

Paroquial em Paracatu pelo telefone (38)3671-7011. Portanto, eis o nosso registro do

jubileu sacerdotal de D. Leonardo de Miranda Pereira, Bispo de Paracatu.

Sr. Presidente, para encerrar este nosso pronunciamento, quero fazer um convite

para a audiência pública por nós solicitada que ocorrerá amanhã, na Comissão de

Assuntos Municipais, a fim de debater os avanços estruturais e pedagógicos da

Fundação Caio Martins, que é do Estado de Minas Gerais. Na verdade, essa

Fundação é uma entidade com mais de 60 anos de atuação no Estado e que

historicamente atende crianças pobres e em situação de risco e vulnerabilidade

social, cujas famílias são de baixa renda, muitas delas órfãs. Sabemos que a

Fundação Caio Martins historicamente desempenhou e continua desempenhando

papel importante. Por isso nos esforçamos e abraçamos esta bandeira. Há três anos,

estamos nesta frente em defesa da Fundação Educacional Caio Martins - Fucam.

Ficamos muito felizes com a designação do Dr. Cloves Benevides, por parte do

governo do Estado, para ocupar a Presidência da Fucam. Ele acumula as funções de

Presidente da Fucam e também de Subsecretário Antidrogas, da Secretaria de

Esportes e da Juventude. Tenho certeza de que o Dr. Cloves está mais do que

credenciado e habilitado para cumprir bem o papel de revitalização da Fucam. Na

audiência pública de amanhã, após um ano da posse da nova diretoria, quando foi

implantado pela primeira vez, efetivado objetivamente o Conselho Curador da

Fundação Caio Martins, com ampla representação, inclusive dos ex-alunos da

Fucam, entendemos que seja prazo mais do que suficiente para prestação de contas.

Portanto esperamos, na audiência pública de amanhã, confirmar o processo de

revitalização da Fucam, tanto o processo estrutural das instalações físicas e a

organização funcional como também e principalmente o aspecto de atualização

metodológica-didático-pedagógica da Fundação Caio Martins. Disse antes, e

repetirei, que temos a confiança de que o trabalho realizado sob a coordenação do

grande educador popular de Minas Gerais, o Tião Rocha, recuperará plenamente a

Fundação Caio Martins, fazendo com que ela volte a ter o brilho, a importância e o
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relevo que teve em outros momentos históricos da educação em Minas Gerais.

Convidamos todos os interessados, ex-alunos, funcionários e lideranças das seis

unidades que compõem a Fundação Caio Martins, de Esmeraldas, Buritizeiro,

Urucuia, São Francisco, Januária e Juvenília, para participar conosco dessa

audiência pública, consolidando, então, esse processo de revitalização dessa

Fundação importantíssima para todo o Vale do São Francisco e para toda a região do

Norte e do Noroeste de Minas, ou seja, importante para o Estado. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 2, às

9 horas, e para a especial também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais

de convocação, bem como para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a

seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

Levanta-se a reunião.

ATA DA 65ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 27/11/2009

Presidência do Deputado Célio Moreira

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

Eros Biondini - Exibição de vídeo - Entrega de Placa - Palavras do Sr. Adriano

Gonçalves dos Santos - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Célio Moreira - Eros Biondini - Sebastião Costa.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Célio Moreira) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
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Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata

- O Deputado Sebastião Costa, 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 TV Canção Nova pelos 20

anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Adriano Gonçalves

dos Santos, representante da TV Canção Nova; Cloves Benevides, Subsecretário de

Estado de Políticas Antidrogas e Presidente da Fundação Caio Martins - Fucam -;

Vereador Fred Costa, representando a Presidente da Câmara Municipal de Belo

Horizonte, Vereadora Luzia Ferreira; Revmo. Padre João de Deus, Pároco da Igreja

Santa Luzia; e Deputado Eros Biondini, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. João Biondini, professor

aposentado, pai do Deputado Eros Biondini; Amintas Jacques de Moraes, Diretor-

Presidente da Fundação de Saúde Integral Humanística; da Exma. Sra. Profa. Lara

Macêdo Bonfim, da PUC Minas Betim; dos Exmos. Srs. Aloísio Andrade, Presidente

do Conselho de Políticas sobre Drogas e Coordenador-Geral do Fórum Nacional

Antidrogas; Laudelino Augusto dos Santos, ex-Deputado e Vice-Prefeito de Itajubá;

Vereador Fabiano Costa Diniz, Presidente da Câmara do Município de Ribeirão das

Neves; Prof. Francisco Lobato, Diretor da Escola de Veterinária da Universidade

Federal de Minas Gerais; Evandro Paiva Carrara, Prefeito de Santo Antônio do

Amparo; Geraldo da Silva Dias, Prefeito de Santo Antônio do Monte; Reginaldo

Antunes do Carmo, representando Maria Vera Cançado, Presidente da Sociedade

Vida e Renascer, e os membros da Fazendinha Vida e Renascer; do Exmo. Sr. Prof.

Roberto Araújo, da Universidade Federal de Minas Gerais; das Exmas. Sras. Maria

Santana Cardoso Maia, Coordenadora da Comunidade do Idoso, da Prefeitura de

Belo Horizonte; Irmã Ana Renilde, Diretora do Colégio Santa Teresinha, de Formiga;
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Walewska Abrantes, representando a Associação Comunitária dos Moradores da

Região do Jaraguá; Maria José Oliveira Rodrigues, da Diretoria do Centro de Apoio e

Convivência; de representantes da Comunidade Shalon; e da Exma. Sra. Franciele

Oliveira dos Santos, Coordenadora da TV Canção Nova Minas, da Fundação João

Paulo II.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a cantar o Hino Nacional, acompanhando

gravação da TV Assembleia.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Eros Biondini

Boa-noite. Apesar da grande emoção que vocês, com certeza, imaginam que estou

sentindo neste momento, fiz questão de não escrever uma linha para ser lida aqui e

ainda abri mão de trazer até mesmo os cartõezinhos com o nome daqueles que

compõem a Mesa e daquele que a comporá em alguns momentos, porque, quando

falamos sobre nossa casa, nossa família e nossa história, tem de ser do fundo do

coração. Toda a vez que subi nesta tribuna para dizer algo, foi com o objetivo de

abençoar esta Casa, este ambiente e as pessoas que porventura estivessem nos

acompanhando, para dizer palavras que produzissem frutos. Realmente frutos que

permaneçam, porque nós passamos. Hoje estamos, amanhã não estaremos mais;

porém as palavras que pronunciamos aqui nunca passarão, como nunca passará

este momento e esta marca registrada aqui hoje, com esta justa homenagem pelos

20 anos da TV Canção Nova.

Aproveito a oportunidade para saudar aqueles que, neste momento, estão em sua

casa nos acompanhando pela TV Assembleia, outro veículo de comunicação que tem

levado a proposta do bem comum a centenas de Municípios, proporcionando àqueles

que representamos realmente a possibilidade de acompanhar seus representados.

Esta é a grande vitória da democracia, da participação das pessoas. Dignifica nosso

trabalho quando as pessoas nos veem, nos conhecem, cobram, esperam e avaliam

os resultados.

Cumprimento, com muito carinho, o Presidente desta reunião, meu querido amigo

de caminhada e irmão de missão, Deputado Célio Moreira. Saúdo o Revmo. Pe. João
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de Deus, homem que, na arquidiocese, tem atuação realmente guerreira nas causas

da vida e do bem comum. Ele foi um dos primeiros a acreditar no projeto de fé e

política quando isso ainda era desconhecido para nosso povo, além de muito difícil de

ser aceito em relação à fé e à política. Lembro-me de que, há 18 anos, participei de

encontro em defesa da vida na paróquia do Pe. João e, pela primeira vez, ouvi falar

sobre fé e política no salão paroquial. Mesmo aceitando os desafios e as

consequências de se posicionar, Pe. João de Deus abriu as portas por acreditar que

é impossível separar a fé e a política. Não só é possível uni-las, mas também é

impossível separá-las, já que a política é a grande busca do bem comum.

A Carta de São Paulo aos Coríntios, no Capítulo 12, diz “que também o Espírito

Santo dá a cada um o dom específico, mas para o bem de todos”. Ou seja, o bem

comum. Então, a política do espírito de fazermos da nossa vida oferta para que

outras pessoas possam tê-la e tê-la em abundância, como nos ensinou nosso grande

mestre, salvador e Senhor Jesus Cristo.

Cumprimento também o Vereador Fred Costa, que hoje representa a Presidente da

Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ressalto sua presença no caminho da TV

Canção Nova em Minas Gerais e sua participação, com o Ministro Hélio Costa.

Recordo-me que, por tantas vezes, fomos juntos conversar com o Ministro. Por meio

do Vereador Fred Costa, muitas portas foram abertas para a TV Canção Nova. Além

disso, tivemos a antecipação de grande vitória que foi, há 15 dias, a assinatura da

concessão da TV digital de Aracaju. A princípio, a digitalização das televisões do

Estado de Sergipe seriam para maio ou junho do ano que vem, mas, por meio dessa

intervenção, antecipamos essa grande vitória, justamente no momento tão

providencial em que celebramos os 20 anos da TV Canção Nova.

Saúdo nosso homenageado, aquele que representa o Monsenhor Jonas Abib, para

o qual pedi grande salva de palmas, pois ele é a nossa referência.

Cumprimento, com muito carinho, o Adriano Gonçalves. Ele é de Minas Gerais, de

Contagem, e, se depender das nossas orações, talvez retorne um dia como

missionário, assim como as cinco pérolas que hoje compõem a Canção Nova

Missionária em Belo Horizonte, a Fran, a Vivi, a Jaque, a Rute, e a Bruna, que vieram

para morar aqui conosco, como consagradas da TV Canção Nova. Parabéns,



____________________________________________________________________________
202

Adriano! Ontem eu abracei o Monsenhor Jonas Abib, porque houve, em Cachoeira

Paulista, a grande festa dos 20 anos da TV Canção Nova e ele estava lá,

emocionando cada um que o olhava. Ele não precisa dizer nada, não precisa abrir a

boca, a vida dele nos emociona, a vida dele é uma bênção, ele abençoa o ambiente

onde pisa, onde passa. Por isso hoje, na pessoa do Adriano, o Monsenhor Jonas

Abib está aqui, porque, quando Jesus enviou seus 72 discípulos, dois a dois, Ele os

enviou a todos os lugares, cidades e redondezas aonde Ele mesmo deveria ir. Jesus

precisava ir a todos os lugares, aliás, Ele precisaria ir aos confins da terra para

anunciar a boa-nova a todos os homens. Só que, como homem, naquele tempo em

que viveu sua vida pública, dos 30 aos 33 anos, aquilo seria impossível. E, como Ele

também tinha a intenção de perpetuar a sua obra por intermédio daqueles que

crescem Nele, disse: “Aqueles que crerem em mim também farão as minhas obras, e

farão ainda maiores”, e Ele os enviou dois a dois, a todas as cidades, como está

escrito, aonde Ele mesmo precisava ir. Ou seja, Ele os enviou aonde Ele mesmo

deveria ir. E a presença daqueles dois, em cada lugar, era a própria presença de

Jesus. Tanto é que, quando voltam, eles dizem: “Senhor, o que está acontecendo?

Coisas que não aconteciam na nossa humanidade. Até os demônios nos obedecem

quando falamos em teu nome”. Ou seja, Ele os enviou e deu a eles a autoridade de

falar em nome Dele e realizar tudo aquilo que Ele mesmo deveria realizar.

É assim, quando alguém é enviado em nome de alguém, essa pessoa fala o que a

outra precisaria falar, ela faz o que a outra deveria fazer. Tanto é que o nosso querido

Pe. Zezinho foi inspirado naquela canção: “Amar como Jesus amou / Sonhar como

Jesus sonhou / pensar como Jesus pensou / viver como Jesus viveu / sentir o que

Jesus sentia / sorrir como Jesus sorria. / E, ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria

muito mais feliz”. É claro, é claro que hoje milhões de pessoas dormem mais felizes

acompanhando a TV Canção Nova - todos vocês que aqui estão e muitos dos que

estão nos acompanhando em casa.

Não dá para cumprimentar a todos. Gostaria de abraçá-los e de falar o nome de

cada um, porque os que aqui estão, todos, são pessoas conhecidas, amadas e

queridas por mim, que sou autor desse requerimento. Tenho a honra de, antes de sair

desta Casa Legislativa, no próximo ano, poder deixar, entre tantas marcas bonitas, a
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homenagem à TV Canção Nova. Gostaria de cumprimentar minha esposa, Adriana

Biondini. Disse o Monsenhor Jonas Abib, em várias ocasiões, olhando para mim e

para ela: “Ela é 50% daquilo que você faz”. Realmente eu assino embaixo do que o

Monsenhor disse, porque, sem ela, eu não estaria aqui, e talvez em lugar nenhum.

Não posso deixar também de cumprimentar meu pai, junto a ele meu irmão, João

Biondini e João Biondini Júnior, duas pessoas que têm sonhado os nossos sonhos,

que têm aberto mão dos seus sonhos para sonhar os nossos, que acreditam em tudo

que fazemos, e até mesmo são pessoas com as quais podemos chorar, desabafar,

porque conhecem as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas limitações; e

mesmo assim estão conosco para o que der e vier.

Quero saudar o Cloves, Subsecretário de Política Antidrogas, um grande amigo, um

lutador pela vida. Neste momento, em que enfrentamos esse caos do “crack” e de

tantas outras drogas, Minas Gerais é o Estado referência na política antidrogas;

investe mais que todo o Brasil junto. O Deputado Célio Moreira sempre foi, antes até

de mim, um guerreiro dessa causa, gritando, lutando e exigindo desta tribuna que

fossem aportados mais recursos para a Subsecretaria desse competente homem que

é Cloves Benevides, que fez da política antidrogas de Minas a melhor do Brasil.

Prova disso são esses meus irmãos queridos que aqui estão hoje, recuperandos da

Comunidade Vida e Renascer, que há poucos dias lotaram este Plenário numa das

homenagens mais emocionantes que já tivemos nesta Casa, quando trouxemos

centenas de jovens, ex-dependentes, ex-traficantes, ex-assaltantes de banco. E eles

se sentaram onde os Deputados se assentam. Foram exaltados em dignidade,

porque se deixaram humilhar por Deus e agora estão recebendo em dobro. Hoje aqui

se encontram esses queridos irmãos que estão livres das drogas e que são exemplo

para o Brasil inteiro. Ao olhar para vocês, temos esperança para este mundo. Por

tantas vezes, pude estar junto a vocês, que cantaram tão bem. O Cristo É o Show

mais bonito de todos os 18 anos foi a apresentação de vocês cantando “Invocamos”.

Cem homens cantando “Invocamos” no Chevrolet Hall. E havia um rapaz, não sei se

está aqui, que dizia ao final: “Nunca fui a um “show” tão bacana sem droga; nunca fui

a um “show” com “rock”, som, luz, imaginando que podia estar feliz sem droga. Vocês

são a esperança desse mundo novo que buscamos”. Aliás, a Canção Nova tem
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realmente uma missão: formar homens novos para um mundo novo.

Aproveito também para saudar o Dr. Aloísio, Presidente do Conselho Estadual de

Política sobre Drogas. Hoje, no “Estado de Minas”, o Prof. Aloísio fala desse mal que

aflige a nossa juventude, as nossas famílias. Parabéns, Dr. Aloísio, pela sua pessoa,

que tem feito a diferença. O Júlio, que ali está, representando o Mundo Novo junto

com os outros irmãos, também é ex-dependente das drogas e, ao se encontrar

conosco e com Deus, não só resgatou sua vida, mas hoje é um dos principais

funcionários da Associação Mundo Novo, sendo-lhe confiada a parte financeira e

administrativa, ou seja, mostrando que não há queda que não possa ser superada e

que não há pessoas que caíram que não possam ter restituída a sua dignidade.

Não dá para nominar todos vocês. Eu gostaria de saudar o Prof. Baracat e o Prof.

Francisco, representantes da UFMG, uma instituição que tem procurado ajudar

bastante. O Prof. Francisco é Diretor da Escola de Veterinária, e o Prof. Baracat

trabalha na assessoria do Reitor; são pessoas maravilhosas. Quero saudar a minha

equipe de gabinete, que, mais que eu, é responsável por tudo que temos produzido

nesta Casa Legislativa, eles fazem a diferença. Saúdo os nossos Prefeitos e Vice-

Prefeitos, os Vereadores que aqui se encontram. Enfim, saúdo os que foram

nominados e os que não o foram, dizendo da minha alegria em estar aqui.

Não quero delongar-me nas palavras, porque hoje falamos de vida.

Não sei falar sem citar aquele que é o sentido da minha vida: Jesus. Não sei falar

sem falar Dele, porque não sei viver sem Ele. Por Ele, largo tudo. Sem Ele, não vou a

lugar algum. Se saio para algum lugar sem Ele, não vou. Se não puder falar Dele, não

entro. Ele disse: “O que digo a vocês em silêncio, nos ouvidos, publicai de cima dos

telhados. Proclamai de cima dos telhados”. Claro que, no coração Dele, eterno,

infinito, El Shadai, todo-poderoso, onipresente, onisciente, estava ali escrito “TV

Canção Nova”. Percebemos hoje que proclamar em cima dos telhados, é claro, é por

meio das antenas. Se Jesus precisava ir àquelas localidades, mas não tinha condição

física, mandou 72, de 2 a 2, irem a todos os lugares, para que o fizessem em seu

nome, assim como mandou que seus discípulos dessem de comer àqueles 5 mil que

estavam com fome, e eles o fizeram. Ainda sobraram cestos cheios. É assim quando

alguém doa sua vida por esta causa: sempre sobra muito mais para toda a boa obra.
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Ele também deu a ordem para que tudo o que disse na redondeza da Galileia e de

Jerusalém fosse conhecido até os confins da terra, fosse aceito por todos os seres

humanos. Tanto é que disse: “Se me perseguirem, perseguirão vocês também. Mas,

se ouvirem minhas palavras, garanto que ouvirão a de vocês também”. Há 20 anos,

movido pela mais nobre causa que era recolher jovens guerreiros para a construção

de um mundo novo, Jonas Abib teve a luz, por meio da “Evangelii Nuntiandi”,

exortação apostólica de Paulo VI, para utilizar os meios de comunicação para levar a

boa-notícia. Desde então a Canção Nova tem feito isso. Temos a possibilidade de

viajar muito - os parlamentares, de maneira especial, e os missionários -, e até hoje

nunca entrei em cidade alguma onde pelo menos uma família não fosse Canção

Nova de coração. E rodei mais de 500 Municípios mineiros. Fiz quase mil eventos de

evangelização, nestes 20 anos de missão, que coincidem com a Canção Nova, que

tem formado novos homens e mulheres para a construção de um mundo novo. Não

há uma cidade em que não ouvimos alguém dizer que sobrevive da sua fé graças às

palavras da Canção Nova. É uma honra, nesta noite, homenagear a Canção Nova.

Não conheceríamos o Pe. Leo, se não fosse a Canção Nova. O Brasil não teria

conhecido o Pe. Fábio de Melo, se não fosse a Canção Nova. A Celina Borges,

grande missionária e cantora, que hoje nos abrilhanta com sua presença, irmã

querida, unção em pessoa, não seria conhecida nacional e internacionalmente, se

não fosse a TV Canção Nova. Fazer esta homenagem é repetir o que a Canção Nova

faz diariamente: valorizar o que é bom. Estamos aqui valorizando a TV Canção Nova

por fazer a diferença na vida de cada família neste Brasil. Estamos fazendo o que ela

faz diariamente: enfatizar as bênçãos, a vida, a esperança e as boas obras dos seres

humanos. A Canção Nova homenageia a todos nós a cada dia. Hoje fazemos

exatamente o que ela faz. É uma maravilha, uma bênção de Deus! Portanto, nesta

noite, sinto-me realizado mais uma vez. Ao mesmo tempo que sou missionário, sou

um parlamentar que tem vivido intensamente a missão que me foi confiada nesta

Casa, estudando, lutando, dedicando, para que o mundo seja um pouco melhor, pela

nossa passagem.

Sinto-me realizado por ter aceito o convite para ser representante do povo de Deus.

Faltam-me palavras. Acho que, por isso, o Pe. Schuster me orientou, logo no início do
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meu mandato, para sempre usar do dom de línguas antes de subir à tribuna. Acho

que ele queria me orientar, porque palavras não conseguem expressar o que nosso

povo deseja, merece, vive, sofre. Hoje palavras não conseguem expressar o amor

que sinto pela TV Canção Nova, sua importância no Brasil e fora dele. Quantas

pessoas, ao ouvir testemunho de alguém que saiu das drogas, não saíram também

disso! Colecionei carrinhos, canivetes, chaveiros, mas hoje colecionamos vidas, como

estas que aqui estão. Quando falamos assim, por meio da TV Canção Nova,

centenas de outras pessoas vêm até ela. Quando o Papa Bento XVI esteve em

Guaratinguetá, na Fazenda da Esperança, do Frei Hans, então a Canção Nova, como

cabeça de rede, foi holofote, mostrando aquele trabalho lindo. Houve ali filas de

milhares de jovens que queriam sair das drogas. A TV Canção Nova tem levado vida

e esperança, enquanto ouvimos tantas notícias tristes e lamentáveis. A TV Canção

Nova é a anunciadora da boa-nova, da boa-notícia. Portanto levem nosso abraço,

como o fiz ontem com o Pe. Jonas Abib, ao nosso querido Monsenhor. Diga-lhe que

hoje Minas Gerais está em festa. Nesta semana, o Brasil está em festa, porque

comemoramos os 20 anos da TV Canção Nova. Há dois anos, em sua longa

trajetória, a TV Canção Nova saiu do ar em Minas Gerais. Comemorava meu

aniversário de casamento e, ao acordar de manhã, recebi telefonema de pessoa que

estava brava. Ela está aqui hoje, é a Érica, conterrânea do Adriano, de Contagem.

Ela me disse: “Não acredito que você vai deixar isso acontecer”. Disse-lhe: Acontecer

o quê? Ela me respondeu: “Aquilo que o Wellington anunciou, que a TV Canção Nova

vai ter de sair do ar em Belo Horizonte, que perderemos o sinal”. Aquelas palavras

caíram como espada em meu coração. A partir daquele dia, começamos grande

movimento para que a Canção Nova vivesse novo momento de renascimento em

Belo Horizonte. Hoje todos sabem: a Canção Nova é Minas Gerais, e Minas Gerais é

a Canção Nova. Ela avança em todos os Municípios de Minas Gerais. Hoje a central

de produção da Canção Nova em Belo Horizonte é uma das maiores da rede. Nosso

trabalho em Belo Horizonte tem ajudado a rede Canção Nova Nacional. Após aquele

telefonema, com a luta de todos os que acreditaram, hoje temos a Rede Canção

Nova Minas, que agora, com as cinco missionárias que aqui chegam, só tem um

caminho: crescer, crescer, crescer e fazer do povo de Minas Gerais o povo mais
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apaixonado por ela, levando ao mundo o que Minas tem de melhor, que é seu povo,

sua fé, sua gente. Deus abençoe a todos! É noite de festa para todos nós. Somos

privilegiados por sermos convidados para este verdadeiro banquete. Parabéns.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional sobre a TV

Canção Nova.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado Célio Moreira, representando o Presidente

da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega ao Sr.

Adriano Gonçalves dos Santos, representante da TV Canção Nova, de placa alusiva

a esta homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “Com uma

programação inovadora nos veículos de comunicação, firmada nos valores e

princípios cristãos, a TV Canção Nova cumpre, desde a sua criação, o propósito de

levar a boa-nova aos lares católicos do País. Aberta aos avanços tecnológicos, seu

portal na internet é também um eficaz instrumento de evangelização que alcança

pessoas em todas as partes do mundo. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais presta merecida homenagem à Rede Canção Nova de Televisão pelos 20

anos de trabalho em prol da formação espiritual humana”.

O Sr. Presidente - Solicito a presença do autor do requerimento, Deputado Eros

Biondini, para nos acompanhar.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Adriano Gonçalves dos Santos

Cumprimento o Exmo. Deputado Célio Moreira, representando o Deputado Alberto

Pinto Coelho, Presidente desta Casa. Como disse o Eros Biondini, um abraço do

Monsenhor Jonas. Você sabe o poder que traz esse abraço do Monsenhor, um

abraço que nos leva ao coração de Jesus, ao coração do Pai. Cumprimento o Exmo.

Sr. Cloves Benevides, Subsecretário Estadual de Políticas Antidrogas; o Exmo. Sr.

Vereador Fred Costa, representando a Vereadora Luzia Ferreira, Presidente da

Câmara Municipal de Belo Horizonte. Obrigado por antecipar e por ser canal,

também, da antecipação da providência de Deus na vida da Canção Nova, rumo à TV
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Digital. Cumprimento o pároco da Igreja Santa Luzia, Pe. João de Deus. A Canção

Nova sempre foi Igreja, sempre será Igreja e sempre quer caminhar com a Igreja. Um

abraço meu, em nome do Monsenhor Jonas Abib. Cumprimento o Exmo. Sr.

Deputado Eros Biondini, irmão, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem à Canção Nova por estes 20 anos. Você faz parte dessa história de 20

anos. E, dando o abraço do Monsenhor Jonas em você, quero dizer que a Canção

Nova é o que é, porque conta com pessoas que acreditam num mundo novo. E você

acredita nesse mundo novo. Muito obrigado. Um abraço a todos os que fazem

presença aqui, porque somos família, somos Canção Nova.

Se eu me perder nas emoções e as palavras sumirem, isso é porque estamos em

casa. Voltar a Minas Gerais depois de quase sete anos, representando aquilo que

sou, é difícil. Quero usar as palavras do Monsenhor Jonas Abib: “Apenas um menino”.

Há 30 anos, era apenas um menino no Vale do Paraíba que acreditava que o mundo

poderia ser diferente, que ele poderia propor uma revolução a Jesus. Sinto-me um

menino também. Um menino que tem de colocar um terno, que tem de ir para um

salão nobre e tem de ser colocado como autoridade. Mas sou menino, porque o

Monsenhor Jonas Abib é um menino que sempre vê longe, porque ele vê o céu, e o

céu é para aqueles que têm a coragem de ver longe. O que está muito na cara é

pequeno demais, e aquele que vê longe vê a grandeza do céu.

Senhoras e senhores, a TV Canção Nova é um dom de Deus para a Igreja e para o

mundo. No momento em que celebramos seus 20 anos, nosso coração se enche de

gratidão, e grande é a alegria por ser, nos meios de comunicação, uma TV que

evangeliza 24 horas. Isso tudo é verdadeiro milagre. Reconhecemos que uma TV

evangelizadora, 24 horas no ar, mantida a partir das doações de seus sócios

evangelizadores, que acreditam e participam dessa missão, só pode ser milagre, obra

do Senhor, maravilha aos nossos olhos. Com grade diversificada em sua

programação, primamos para formar o homem todo e todos os homens, fazendo

surgir, em cada um, o homem novo e a mulher nova, que se tornam, assim,

protagonistas da sua história. Uma vez atingido pela mensagem recebida, o

telespectador, eu e você, assume seu papel na sociedade, buscando assim construir

uma sociedade nova. Sou prova disso, mineiro como sou, de Contagem, há
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aproximadamente sete anos, fui atingido por esta mensagem, que tem nome: é

Jesus. Uma vez atingido por essa mensagem, não me contive e consagrei minha vida

a Deus, na Canção Nova, e hoje posso ser instrumento de transformação. Fui

atingido pela TV Canção Nova há um tempo e hoje posso ser portador da boa-nova

por meio de um dos programas da TV Canção Nova, chamado “Revolução Jesus”.

Jovem falando para jovem e levando ao ar a concretização de um sonho: homens

novos para um mundo novo. Tenho percorrido o Brasil inteiro, Estados, cidades e

diversas realidades. Vejo jovens que estão aprisionados em suas próprias cadeias:

drogas, sexualidade desregrada, famílias desestruturadas, e posso, por meio da

mensagem cristã, anunciar a expectativa de futuro promissor, o céu. O que podemos

desejar para o outro de mais nobre, senão o céu, a eternidade?

Hoje, após 20 anos de TV Canção Nova, vemos quantos avanços fizemos.

Nascemos num curral, em Areias, e hoje estamos presentes em todos os continentes,

mas, mais ainda, temos o poder de falar às massas e de nos preocuparmos com o

coração de cada um. A Canção Nova não massifica, ela tem o poder de falar ao

coração. Levar a palavra de Deus com maior qualidade a todas as gentes, essa é

nossa missão. Somos mais que uma TV, somos um programa de vida, que entra em

cada lar e em cada coração, suscitando a esperança, a caridade e a fé, pois

acreditamos em uma humanidade nova. Agradeço a Deus a oportunidade de um dia

ter sido atingido pela força deste grande poder de comunicação da boa-nova,

chamado Canção Nova. E hoje sou feliz por ser instrumento de evangelização na vida

de tantas pessoas por meio de nossos programas e das nossas transmissões.

Agradeço, na pessoa de meu pai e fundador, Monsenhor Jonas Abib, e da TV

Canção Nova, esta homenagem recebida, e contamos com o apoio e o incentivo de

todos para que a Canção Nova, a TV Canção Nova continue a ser, no mundo, canal

de vida e esperança. Obrigado a todos, porque ser Canção Nova é bom demais.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir uma apresentação musical da cantora

Celina Borges, que interpretará as músicas “Nas Asas do Senhor”, de sua autoria, e

“Tudo Posso”, de Eros Biondini.

- Procede-se à apresentação musical.
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A Sra. Celina Borges - É com muita alegria que estou aqui, pois o meu querido

amigo Deputado Eros Biondini nos disse, desde o início, que estamos em família.

Após ouvir as palavras de Adriano, constatamos que realmente estamos em casa.

Acreditar no sonho, como nosso querido Pe. Jonas Abib fez há 20 anos, é algo que

quero cantar na próxima música, que dedico, em especial, à Luzia Santiago, ao meu

querido Nelsinho Correa e a meu grande amigo Ricardo Sá. Enfim, dedico essa

música a todos os irmãos que fizeram realizar o ministério de levar a boa-nova.

Muito obrigada, Canção Nova, Pe. Jonas Abib, Nelsinho, Ricardo e Dunga. Em

nome de todos os irmãos músicos, quero agradecer, pois só existe o nosso ministério

da Canção Nova graças ao Senhor Deus. A próxima música se chama “É um Sonho”.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Senhoras e senhores, boa-noite. Quero cumprimentar o nosso amigo, irmão de

caminhada, aqui representando a TV Canção Nova, atraído pela TV Canção Nova,

hoje um canal de Deus na vida de muita gente, Adriano Gonçalves dos Santos. Seja

bem-vindo e receba o abraço do nosso querido Monsenhor Jonas Abib.

Exmo. Sr. Cloves Benevides, Subsecretário Estadual de Políticas Antidrogas;

Vereador Fred Costa, representando a Presidente da Câmara Municipal de Belo

Horizonte; Revmo. Pe. João de Deus, pároco da Igreja Santa Luzia, nosso querido

amigo. Conforme o depoimento do nosso irmão Deputado Eros Biondini, ele é uma

pessoa muito preocupada com a vida. E, pelo chamado do Pe. João de Deus, da

comunidade de Santa Luzia, começamos a discutir e a entender um pouquinho sobre

o social, o bem comum. Trata-se de um homem de formação, realmente um homem

de Deus em nossa vida.

Cumprimento, na pessoa das nossas pequenas Irmãs da Divina Providência, as

religiosas, os religiosos e todos os que comparecem nesta festividade, neste dia

realmente maravilhoso, quando comemoramos os 20 anos da nossa querida Rede

Canção Nova. Deixei para cumprimentar por último meu irmão de caminhada, autor

do requerimento que deu origem a esta homenagem, nosso atuante, querido e

honrado Deputado Eros Biondini. Desejo parabenizá-lo, Eros, pela iniciativa de

homenagear essa rede e de levar essa mensagem ao Brasil, não só a Minas Gerais,
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já que a TV Assembleia, neste momento, está entrando na casa das pessoas em

mais de 200 Municípios de Minas, assim como também a Canção Nova, gerando esta

oportunidade de falar um pouco dessa grande obra.

Quando o Adriano falava da caminhada, do sonho, lembrei-me de fato do qual

acredito que vocês que acompanham a Canção Nova há mais ou menos 19, 20 anos,

quando o Pe. Jonas começava este caminho com entusiasmo, também devem

lembrar-se. Algumas pessoas achavam que não daria certo, diziam: “Não vai muito

longe”. Alguns religiosos também duvidavam, às vezes, mas o Monsenhor Jonas

confiou na Divina Providência. Ele testemunhava que algumas vezes aquelas

pessoas que estavam caminhando pensavam que não teriam o que comer, nem o

café nem o almoço, mas, pela providência de Deus, havia almoço, jantar e café. Ele

acreditou, e, por acreditar tanto, hoje a TV Canção Nova é esta graça de Deus, não

só no Brasil, como foi dito aqui, mas também na Itália, nos Estados Unidos, na

França, em Israel e em Portugal. Com o Eros Biondini, tive oportunidade de

testemunhar, tanto na Itália quanto em Portugal e em Israel, este trabalho

maravilhoso que a TV Canção Nova vem realizando para as crianças, para os

adolescentes e os adultos, realmente levando luz para dentro de todas as casas que

sintonizam a Canção Nova. E todo o mundo sabe que ser Canção Nova é bom

demais.

O Eros dava o testemunho de quando, há dois anos, houve a notícia de que a TV

Canção Nova fecharia. Tanto no meu gabinete quanto no do Eros, por telefone,

diziam que não poderíamos deixar isso acontecer. Quando a Canção Nova veio para

Belo Horizonte, eu fazia parte da coordenação da Renovação Carismática da

Arquidiocese de Belo Horizonte. Aqui está presente o João Batista, que foi o

coordenador arquidiocesano, e fui um dos coordenadores da região. Era um sonho de

todo o mundo, principalmente da Renovação Carismática, ter a Canção Nova na sua

casa. Conversamos, e aproveito para também fazer homenagem a este homem de

Deus, canal da graça de Deus, que me incumbiu de ser esta ponte entre a

Arquidiocese de Belo Horizonte e a Canção Nova, que é nosso querido Cardeal D.

Serafim. Começamos o processo, depois houve algumas dificuldades, fomos atrás de

alguns empresários e, infelizmente, não conseguimos. Depois de pouco tempo, Deus
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o tocou, e o Eros assumiu este trabalho da Canção Nova, juntando a Renovação

Carismática e todos os movimentos e as pastorais da igreja. Hoje a Canção Nova

está bem-instalada em Belo Horizonte, gerando a programação para outras cidades e

Estados.

Quando falamos de Canção Nova, como foi muito bem lembrado, não podemos

deixar de dizer do nosso querido irmão Nelsinho, do nosso irmão Dunga, da Luzia, do

Eto, que são testemunhas, não tanto da alma, como o é nosso Monsenhor Jonas.

Não podemos falar em Canção Nova sem nos lembrar desses nossos irmãos. Hoje a

TV Canção Nova é potência que vive da ajuda de vocês, da minha, da de todos nós.

A Canção Nova não veicula comerciais. Quantas empresas gostariam de comprar

espaço para veicular comercial na Canção Nova? A Canção Nova vive da Divina

Providência. Quero destacar a vocês que comparecem a esta nossa comemoração

de 20 anos da Canção Nova e aos que nos acompanham por meio da televisão que a

Assembleia ganhou muito com a vinda do Deputado Eros Biondini, respeitado por

todos os parlamentares e lideranças, responsável por tudo aquilo em que põe a mão.

Conheço o Eros desde pequeno; ele era menor ainda. O Eros é meu irmão desde a

Nova Aliança, depois na Renovação, hoje na potência que é o Mundo Novo. Lembro-

me de que, quando era Vereador - fui Vereador por dois mandatos em Belo

Horizonte; depois fizemos Conselho de Mandatos, tanto eu quanto o Deputado Eros

Biondini -, quem ia cantar nos meus comícios era o Eros Biondini com a banda. Dizia

que o Eros não era meu cabo eleitoral, mas meu oficial eleitoral. Trabalhamos juntos

na evangelização e na missão. Também tenho o ministério da pregação; por duas

vezes, fui coordenador da Renovação Carismática na Arquidiocese de Belo

Horizonte; com muita honra, sou vicentino. A partir da aquisição do Eros Biondini,

como ele testemunhou aqui, inclusive o excelente trabalho do nosso Subsecretário

Cloves Benevides, do trabalho da recuperação dos nossos irmãos da dependência

química, começamos a salvar vidas, a ganhar vidas para Jesus. Com trabalho e

competência nas comunidades terapêuticas e agora na Comissão Extraordinária de

Políticas Públicas de Enfrentamento à Aids, às DSTs, ao Alcoolismo, às Drogas e aos

Entorpecentes, temos procurado levar ao Estado o trabalho de conscientização e

prevenção e falar sobre o valor da vida. Acredito que a Assembleia de Minas não
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perderá. Ninguém tem o poder de saber o que acontecerá amanhã. O amanhã

pertence a Deus. Mas, por tudo o que o Eros tem feito por Minas Gerais e tem

mostrado não só para Minas mas para o Brasil, Brasília e a Câmara dos Deputados

merecem um parlamentar como Eros Biondini. Fiz compromisso de trabalhar com ele

em Minas Gerais. Trabalharemos juntos. Não podemos afirmar que ele é candidato,

mas pré-candidato a Deputado Federal. Continuarei como Deputado Estadual, se

assim o pessoal achar que deve. Estarei em todos os cantos, trabalhando para que o

Eros seja vitorioso. Com toda a certeza, ganharemos eu, você, Minas Gerais, com

esta voz e este compromisso com o bem comum, em Brasília, defendendo a vida.

Brasília e a Câmara dos Deputados precisam de homem como o Eros! Desde o

momento em que o Conselho de Mandatos orou - há momentos de oração e de

escuta -, ele sentiu este novo chamado. Sou e continuarei a ser esse grande

incentivador. Trabalharemos juntos para que isso realmente aconteça. Ser Canção

Nova é bom demais.

No contexto do Concílio Vaticano II, o Decreto Inter Mirifica veio alertar para o uso

dos meios de comunicação a favor dos desígnios de Deus e como instrumento

necessário e útil à educação cristã e a toda a obra de salvação das almas.

Desde então, o conhecimento das técnicas, do alcance e do potencial da mídia vem

sendo recomendado na busca de uma comunicação íntegra e equilibrada,

observando a dignidade e os legítimos direitos do homem.

Com efeito, nessa época de tanta liberdade e tanta tecnologia, também vivemos

uma grande inquietação, com a disseminação de interesses egoístas e a expressão

de impulsos e sensações marcados pelo imediatismo vazio, a deselegância e mesmo

a vulgaridade.

Criar uma cultura cristã e uma opinião pública cristã na contramão de apelos ao

individualismo mais exacerbado coloca-se, então, como o grande desafio para a

comunicação da Igreja.

Meios como a internet e a televisão hoje levam os dirigentes do catolicismo a rever

sua missão evangelizadora, principalmente para que as pessoas de fé não percam de

vista a essência de sua cidadania.

A TV Canção Nova, completando 20 anos, vem demonstrando como a Igreja, por



____________________________________________________________________________
214

meio da cultura, da informação e da educação, vem formando homens novos para um

mundo novo.

Com profissionalismo e criatividade, tem usado tanto a televisão quanto seu portal

na internet para a construção coletiva de um forte sentimento de esperança, ligado ao

exercício da verdade, em defesa da vida e da solidariedade.

A comunicação, portanto, desfruta uma importância fundamental para o futuro do

catolicismo, já que é um dos alicerces mais significativos da história da Igreja. Desde

o início do cristianismo, ela vem sendo cuidadosamente observada. No livro dos Atos

dos Apóstolos, já vemos São Pedro discursar para mais de 3 mil pessoas,

convertendo pagãos à fé cristã.

A difusão dos meios impressos, a partir da invenção de Gutemberg, permitiu que o

Evangelho fosse diretamente oferecido à leitura e à reflexão de cada indivíduo,

praticamente em todos os idiomas escritos. Mas a própria arquitetura da Igreja tem

sido, desde os primórdios, uma fonte de comunicação com os homens. Assim, a

existência da torre, para ser vista de longe, permite que as pessoas localizem

visualmente o templo. No seu interior está ressaltado o púlpito, o lugar instituído da

palavra, da pregação.

Os sinos, por sua vez, estabeleceram uma linguagem própria pela maneira como

são tocados, de conhecimento de toda a comunidade.

Na cruz, evocação de Cristo, temos um dos símbolos mais eficientes da história da

civilização, imediatamente identificado e reconhecido.

Quando as primeiras emissoras de rádio se instalaram no Brasil, o catolicismo logo

identificou a importância do novo meio de evangelização, com o surgimento, em

1951, da Rádio Aparecida.

Hoje a televisão é utilizada pelo Grupo Canção Nova, por sua capacidade, nestes

tempos difíceis, de esclarecer as consciências e facilitar o conhecimento.

Mais que influenciar a sociedade para o bem, pela transmissão dos valores

familiares em nome da preservação da vida, todo o Grupo Canção Nova vem

trabalhando, com dedicação e esmero, para que o espírito de Deus, o espírito de

amor, esteja presente junto aos sentimentos e aos pensamentos da maior audiência

possível.
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Esta Assembleia, portanto, confraterniza-se com a TV Canção Nova, louvando seu

fundamental trabalho por uma sociedade mais espiritualizada e também mais justa e

fraterna. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião convocando as

Deputadas e os Deputados para a especial de segunda-feira, dia 30, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 66ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 30/11/2009

Presidência do Deputado Ruy Muniz

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

Délio Malheiros - Palavras do Deputado Sávio Souza Cruz - Exibição de vídeo -

Entrega de placas - Palavras de Dom Serafim Fernandes de Araújo - Palavras do

Padre José Raimundo da Costa - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem

do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Antônio Júlio - Délio Malheiros - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Ruy Muniz) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

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

Ata

- O Deputado Délio Malheiros, 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 o ano jubilar do Cardeal Emérito

Dom Serafim Fernandes de Araújo e a homenagear o Instituto dos Missionários
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Sacramentinos de Nossa Senhora pelos 80 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Emmo. Sr. Dom Serafim

Fernandes de Araújo, Cardeal Emérito; o Revmo. Sr. Padre José Raimundo da Costa,

representando o Instituto dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora e

Diretor da Editora O Lutador; o Exmo. e Revmo. Sr. Dom Joaquim Giovani Mol

Guimarães, Reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas -

e Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte; e os Exmos. Srs. Vereador

Adriano Ventura, representando a Presidente da Câmara Municipal de Belo

Horizonte, Vereadora Luzia Ferreira; Itamar de Oliveira, jornalista; e Deputados Délio

Malheiros e Sávio Souza Cruz, coautores do requerimento que deu origem a esta

homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença da Exma. Sra. Profa. Patrícia

Bernardes, Vice-Reitora da PUC Minas; dos Exmos. Srs. Getúlio Gontijo de Amorim,

assessor parlamentar, representando o IEF; Geraldo Luiz Brinati, Presidente da

Associação dos Ex-Seminaristas Sacramentinos; João Francisco de Abreu, Pró-

Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da PUC Minas; Emerson de Almeida,

Presidente da Fundação Dom Cabral; Renato Moreira, Pró-Reitor Adjunto da PUC

Minas Barreiro; e Zaire Rezende, Presidente do PMDB de Minas Gerais; da Exma.

Sra. Ana Catarina Costa, esposa do Sr. Hélio Costa, Ministro de Estado das

Comunicações; e do Exmo. Sr. Prof. Joaquim Carlos Salgado, Diretor da Faculdade

de Direito da UFMG.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, acompanhando

gravação da TV Assembleia.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Délio Malheiros

“Tem certos dias em que penso em minha gente e sinto assim todo meu peito se

apertar porque parece que acontece de repente como um desejo de eu viver sem me

notar”. Trecho de “Gente humilde”, de Vinícius, Garoto e Chico Buarque.
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Exmo. coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem, Deputado Ruy

Muniz, representando neste ato o Exmo. Sr. Presidente da Assembleia de Minas

Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho; Eminentíssimo Cardeal Emérito D. Serafim

Fernandes de Araújo; representando o Instituto dos Missionários Sacramentinos de

Nossa Senhora, Revmo. Pe. José Raimundo da Costa, Diretor da Editora O Lutador;

Magnífico Sr. Reitor da PUC Minas, Prof. D. Joaquim Giovani Mol Guimarães, Bispo

Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte; Exmo. Sr. Vereador Adriano Ventura,

representando a Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte,

Vereadora Luzia Ferreira; Exmo. coautor do requerimento que deu origem a esta

homenagem, meu colega Deputado Sávio Souza Cruz, tenho a honra de coparticipar

do requerimento que ensejou esta homenagem a D. Serafim, e, assim,

comemorarmos suas bodas de diamante, pela sua ordenação sacerdotal, e de ouro,

pela sua elevação a Bispo da Igreja Católica Apostólica Romana.

Comemoram-se também hoje os 80 anos de fundação da Congregação dos

Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora, a primeira congregação religiosa

masculina do Brasil, cujo trabalho se estendeu por todo o Estado de Minas Gerais. Já

disse Léon Bloy, “Tout ce qui arrive est adorable”. Nada mais justo do que aplicar este

pensamento à vida de Vossa Eminência, Dom Serafim. Nascido na tradicional cidade

de Minas Novas e levado, ainda criança, aos 2 meses de idade, para a nossa querida

Itamarandiba, onde se preparou para iniciar a ascensão dos degraus que o

conduziriam a Cardeal Presbítero, em 21/2/98, cargo abaixo de Sua Santidade D.

João Paulo II, o mais alto posto da Igreja Católica, Vossa Eminência percorreu um

caminho que não só o dignifica, como também se materializa nas incansáveis obras e

participações inarredáveis da sua trajetória na vida eclesiástica. Poderia ficar a

discorrer sobre elas por bastante tempo. Mas, por demais conhecidas e louvadas,

permita-me ater, tão somente, à sua infância e adolescência, no nosso querido Vale

do Jequitinhonha. Quis Deus, em sua magnânima bondade, que V. Ema. fosse para

Itamarandiba. Aqui faço uma digressão em dois fatos que, certamente, se tornaram

marcantes em sua vida: “ter sido levado, dentro de um balaio, para Itamarandiba,

carregado por um João de Deus, e levado ao cardinalato por outro João de Deus, o

Papa João Paulo II”.
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Certamente, são mistérios e desígnios do Pai Celestial que a nós, pobres mortais,

não nos é permitido decifrar. Não é e nunca poderá ter sido uma mera coincidência.

Durante a infância sadia e alegre de V. Ema., estudando no Grupo Escolar Coronel

Jonas Câmara onde também estudei, houve todo um preparo para o que viria a ser

comprovado no tempo da vida de V. Ema. Seus pais, José Fernandes de Araújo -

conhecido como Zezé Dentista -, e Gabriela Leite Araújo - Biela -, lutaram

incansavelmente pela educação dos seus 16 filhos. Ele como dentista prático,

perambulando por todas e tantas cidades que pudesse alcançar no exercício da sua

profissão. Ela como mãe extremosa, cuidadosa e educadora nata, nos afazeres

domésticos suprindo a falta do marido que buscava o pão de cada dia.

V. Ema. permaneceu em Itamarandiba, se não estou enganado, até os 12 anos de

idade, quando foi estudar no seminário da cidade de Diamantina, outra cidade

importante do nosso Vale. Na nossa querida Itamarandiba, de gente humilde, simples

e participativa, como toda criança, gastava o tempo na escola e nas brincadeiras de

rua, especialmente em empinar papagaios. Nas peripécias comuns aos da sua idade,

entre elas fazia-se passar por Padre e distribuía a comunhão a seus irmãos, usando

como hóstias rodelas de bananas aparadas cuidadosamente. Era, talvez, sem

perceber a manifestação, em um menino, do chamamento de Deus a uma vocação

sacerdotal. De uma família extremamente católica, V. Ema. recebia de sua mãe o

exemplo de uma dedicação ao Senhor de todos nós e o aprendizado de um amor,

respeito ao próximo e aos menos válidos. Permito-me, novamente, abrir um

parêntese para fazer uma alusão a uma pessoa com quem o seu Zezé, dentista

prático, conviveu e ajudou no exercício da ciência humana: refiro-me ao Dr. Afonso

Pavie, que não era médico formado, portanto, também prático, pois fez o curso de

Medicina na França, até o início do quinto ano, e que, desprendido e de incomparável

senso humanitário, acudiu a todos os nossos conterrâneos de Itamarandiba.

Já o pai de V. Ema., D. Serafim, nos momentos, sim, momentos, em que ficava na

cidade, ainda encontrava tempo para auxiliar o Dr. Pavie com os seus conhecimentos

odontológicos. E, assim, na calmaria interiorana, V. Ema. viu passar os anos da sua

infância e princípio da adolescência. Foi lá em Itamarandiba que veio o chamado de

Deus para a vida sacerdotal. Preocupavam-no as finanças da família que eram
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parcas e que dificilmente poderiam sustentar os seus estudos em um seminário.

Deus, ainda uma vez, foi misericordioso e a situação foi resolvida, podendo Vossa

Eminência seguir para Diamantina. Como prometi, não vou falar sobre o que

aconteceu depois. Acho desnecessário percorrer o “curriculum vitae et studiorum” de

Vossa Eminência porque: a uma , é por demais conhecido por todos; a duas, porque

centrando-me nos seus 11, 12 anos naquela Itamarandiba é como um reviver da

minha infância, pois de lá saí aos 14 anos de idade para estudar e trabalhar e, assim,

neste momento, poder estar aqui homenageando um conterrâneo de grande monta.

D. Serafim, ao buscar informações sobre a vida de Vossa Eminência, entre tantas

que encontrei, uma me chamou a atenção e explica bem o que significa a sua vida

eclesiástica: “quando cheguei a Belo Horizonte, no dia 31/5/1959, agradeci a todos,

dizendo que me iria consumir, comparando-me a uma vela . Assim como uma vela

ilumina e se desgasta, chora de tristeza e alegria, eu prometi que doaria a minha vida

a Belo Horizonte”.

A doação de Vossa Eminência não se restringiu a Belo Horizonte, como tão bem

tem feito, mas a todos por onde tem passado, seja no exercício pastoral seja na

competente dedicação na área da educação e administração religiosa. “E eu que

creio, peço a Deus por minha gente, é gente humilde, que vontade de chorar”. Meus

parabéns.

Palavras do Deputado Sávio Souza Cruz

Exmo. Deputado Ruy Muniz, coautor do requerimento que deu origem a esta

homenagem e que, neste ato, representa o Exmo. Sr. Presidente da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho;

Eminentíssimo Sr. D. Serafim Fernandes de Araújo, Cardeal Emérito; Revmo. Pe.

José Raimundo da Costa, representando o Instituto dos Missionários Sacramentinos

de Nossa Senhora e Diretor da Editora O Lutador; Revmo. D. Joaquim Giovani Mol

Guimarães, Reitor da PUC Minas e Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte;

Exmo. Sr. Vereador Adriano Ventura, representando a Presidente da Câmara

Municipal de Belo Horizonte, Vereadora Luzia Ferreira; Exmo. Deputado Délio

Malheiros, coautor do requerimento que deu origem a esta; jornalista Itamar de

Oliveira, caro amigo e companheiro, que hoje lança o livro que tem tudo a ver com a
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história da PUC, “O sonho é possível”. Cumprimento o meu Presidente Jairo

Resende, Presidente Estadual do PMDB, os ex-Deputados Antônio Faria e Cássio

Gonçalves, que dignificaram esse mandato e a representação popular em Minas

Gerais, boa noite a todos.

Certamente foram poucas as vezes em sua história que esta Assembleia Legislativa

teve a oportunidade de reunir-se, como nesta noite, em homenagem conjunta a uma

pessoa natural, o Excelentíssimo e Eminentíssimo Sr. Cardeal Emérito D. Serafim

Fernandes de Araújo, e a uma pessoa institucional, o Instituto dos Missionários

Sacramentinos de Nossa Senhora. Ambos os homenageados comemoram datas

significativas de sua trajetória. D. Serafim completou, em 2009, 60 anos de ordenação

sacerdotal e 50 anos de sagração episcopal, enquanto a Congregação dos

Sacramentinos completou 80 anos de fundação.

À primeira vista alguém poderia supor que a passagem das datas foi o que justificou

que duas pessoas de naturezas diferentes fossem homenageadas em conjunto, em

nome dos mineiros. Com toda certeza, as décadas que completam é um traço de

destaque em comum entre as duas pessoas homenageadas, mas, pelo menos em

meu entendimento, não foram essas décadas o que as reuniu nesta homenagem. A

mim, o que motivou foi o faro de perceber entre as duas trajetórias, a de D. Serafim e

a da Congregação dos Sacramentinos, um espelho de mútuo reflexo, com as

imagens respectivas realçando o que é o homem, o que é sua inspiração e o que são

as suas obras sob as bênçãos de Deus.

De fato, em D. Serafim encontramos o agente, o líder e o fomentador de uma

grande frente de obras em campos muito diversos e, inversamente, encontramos, na

vasta frente de obras da congregação dos Sacramentinos a biografia inspiradora de

seu fundador, o Padre Júlio Maria de Lombaerde. No primeiro caso, nosso olhar é

convidado a caminhar do homem para as obras; no segundo, das obras para o

homem. Mas, em ambos, na verdade, homem e obras se confundem, destacando-se

que elas contam desassombradamente em favor do povo de Minas, em favor do povo

cristão, em favor da grande família humana.

D. Serafim dividiu-se entre as atividades do pastor, do educador e do comunicador.

Aceitou o desafio de assumir postos e cargos de direção que lhe permitiram
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preencher continuamente a cada uma dessas atividades com respostas de nível

muito elevado. Abstendo-me de enumerá-las todas, permito-me lembrar, a título de

exemplo, que coube a ele a idealização e a implementação do projeto pastoral

Construir a Esperança, com a proposta de realçar a face missionária, participativa e

misericordiosa da Igreja Católica. Da mesma forma, coube a ele a reitoria da

incipiente Universidade Católica de Minas Gerais, que, 21 anos depois, no final de

sua gestão, contava 45 mil alunos, uma grade de cursos inquestionavelmente

ampliada e a proposta de interiorização já consolidada. Coube também a ele, a par do

aval para a abertura de um curso de graduação de Comunicação Social em pleno

regime militar, valorizar os meios de comunicação escrita, falada e televisada,

assumindo coordenações em nível nacional e ampliando o alcance da Rádio America

e da TV Horizontes, cabendo-lhe também estar presente na Rede Vida, na TV Século

XXI, na Rede Minas, na Bandeirantes e na Rede Globo.

Quanto aos Sacramentinos, comparecem eles com hospitais, escolas, paróquias,

vivência comunitária, o primeiro grande jornal católico “O Lutador”, embrião da editora

de mesmo nome. Da mesma forma, com o perfil da PUC Minas, o da Fundação Dom

Cabral e o das comunicações renovadas na Igreja, emergem a figura de D. Serafim,

as obras e a história da congregação dos Sacramentinos e também a figura do Padre

Júlio Maria Lombaerde, que veio da Bélgica para a floresta Amazônica, passou pelo

Nordeste brasileiro e fixou-se finalmente em Manhumirim, em nosso Estado. Naquela

localidade, o sacerdote, de têmpera firme, energia inquebrantável e vigoroso ardor

missionário, fundou a congregação, hoje octogenária, construiu o Hospital São

Vicente de Paulo e o Colégio Pio XI, abriu um seminário, fundou um patronato

agrícola, uma casa de aprendizado doméstico e um asilo para inválidos, além de

conseguir fazer circular “O Lutador” por todo o território nacional. Sobretudo, deixou

estruturada a congregação dos Sacramentinos, a das Irmãs Sacramentinas e a das

Filhas do Coração Imaculado de Maria, que, com a energia sempre reposta por novas

vocações, seguem evangelizando, educando, acolhendo e promovendo.

O Padre Júlio Maria, que conseguia começar a erigir uma edificação sem ter um

único centavo em caixa, demonstrava não depositar sua confiança nas seguranças

humanas, antes preferia entregar tudo o que fazia à Providência Divina. Outra não foi
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a inspiração de D. Serafim, que, ainda este ano, no dia 12 de março, durante

celebração eucarística na Catedral de Nossa Sra. da Boa Viagem, afirmou, de

público, sua crença em que “quando a gente fala que não pode, Deus fala que pode,

que tudo é possível”. Além dessa similaridade de inspiração, ambos têm em sua vida

outras coincidências, como a origem em família numerosa, o desabrochar da vocação

em tenra juventude, e a atividade contínua, múltipla e incansável. No entanto,

nenhum traço comum entre eles é, a meu ver, mais forte do que esse da confiança na

Providência Divina e a coragem com que, amparados nesse conforto, lançaram-se de

corpo e alma aos grandes desafios com que se depararam.

Muito oportunamente, o jornalista Itamar de Oliveira faz ao final desta solenidade o

lançamento de seu livro intitulado “O Sonho é Possível”. Tratando da história da

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, instituição cinquentenária neste ano

de 2009, o livro deixa emergir de suas páginas a figura do grande impulsionador que

foi para ela o Cardeal D. Serafim e leva na sua capa o selo da Editora O Lutador,

onde o Padre Júlio Maria continua a falar por seus sucessores na congregação dos

Sacramentinos. Assim, o livro aproxima materialmente a trajetória de ação dos dois

líderes e seus seguidores. E aproxima-os também pela inspiração, expressa desde o

título - “O Sonho é Possível” -, que poderia epigrafar tanto a trajetória de D. Serafim

quanto a do Padre Júlio Maria.

Penso, por esses motivos, poder atribuir neste momento o valor simbólico de uma

síntese ao livro do jornalista Itamar: neste livro, os homenageados desta noite têm

uma oportunidade real de encontro e a utilizam para reafirmar que o sopro do Espírito

é que alimenta o trabalho pelos grandes sonhos. Para a aridez de nosso mundo atual,

essa lição destacada pelo jornalista Itamar é a mais preciosa de quantas ditaram

conjuntamente o Cardeal D. Serafim e o Padre Júlio Maria: a eles, a todos os

Sacramentinos, a todos os colaboradores na edificação da PUC Minas, rendemos,

em nome dos mineiros, o nosso reconhecimento e a nossa homenagem. Muito

obrigado.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo sobre o homenageado,

Cardeal Emérito Dom Serafim.
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- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placas

O locutor - Neste instante o Deputado Ruy Muniz, representando o Deputado

Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa, fará a entrega de duas

placas: uma destinada ao Cardeal Emérito D. Serafim Fernandes de Araújo e a outra

ao Instituto dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora, representado pelo

Pe. José Raimundo da Costa. A placa destinada ao Cardel Emérito D. Serafim

Fernandes de Araújo contém os seguintes dizeres: “Uma vida dedicada à obra social,

à educação e aos princípios da Igreja Católica. É assim que o Cardeal Emérito Dom

Serafim Fernandes de Araújo, incansável promotor da justiça e da paz, constitui-se

numa inspiração para todos os que buscam promover o bem comum. Com uma

sensibilidade ímpar, esse homem, que tantas vezes esteve à frente de seu tempo,

mostra-nos, a cada dia, que é possível fazer a diferença quando o amor, a

generosidade e a doação fazem parte de nossas atitudes. A Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais reconhece o valor de Dom Serafim Fernandes de Araújo

para a sociedade mineira e presta-lhe homenagem na comemoração de seu ano

jubilar”. A segunda placa, que é destinada ao Instituto dos Missionários

Sacramentinos de Nossa Senhora, contém os seguintes dizeres: “Servir a sociedade

por meio de projetos de promoção da educação, da ética, da cidadania e da

solidariedade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o enriquecimento

sociocultural e religioso da população: eis o legado do Pe. Júlio Maria de Lombaerde.

Esse nobre ideal continua vivo nas ações desenvolvidas pelo Instituto dos

Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora, que perpetua os valores semeados

por seu fundador. A homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais ao

Instituto pelos 80 anos de sua fundação”.

O Sr. Presidente - Convido, com muita alegria, os Deputados Délio Malheiros e

Sávio Souza Cruz para compartilharem comigo da entrega das placas.

- Procede-se à entrega das placas.

Palavras de Dom Serafim Fernandes de Araújo

Exmos. Srs. Deputado Ruy Muniz; querido D. Joaquim Giovani Mol Guimarães,

também homenageado pela sua congregação; Pe. José Raimundo da Costa;



____________________________________________________________________________
224

Vereador Adriano, agradeço-lhe a representação da Câmara Municipal; Deputado

Délio Malheiros, conterrâneo; Deputado Sávio Souza Cruz, conhecido e amigo; e

amigo e superconhecido jornalista Itamar de Oliveira.

Não escrevi um discurso porque queria que o meu coração falasse. Sinto-me muito

feliz. Aliás, tenho repetido que me considero uma das pessoas mais felizes do

mundo. De bem com Deus, de bem comigo mesmo e irmão de tanta gente,

principalmente dos pequenos e dos mais pobres.

É quase impossível pensar que uma pessoa, mesmo com capacidade, possa ser

agraciada com tudo aquilo que aconteceu comigo. Num dos meus discursos, eu disse

que, quando o padre me convidou para ir para o seminário, eu respondi que querer

eu queria, mas não podia. Ele me perguntou o motivo e eu lhe respondi que era

porque eu sou o primeiro dos filhos e que meu pai não tinha condição de me manter

no seminário. Ele, que era de Carbonita, naquele tempo Barreiras, perto de

Itamarandiba, e que depois foi Bispo, D. José André Coimbra, perguntou-me quem

era meu pai. Eu falei que meu pai, em Itamarandiba, tinha dois nomes. Ele é Zezé de

Dona, que é a minha avó, e Zezé dentista, porque ele era dentista. Ele disse que o

conhecia e novamente me perguntou se meu pai não poderia pagar nada. Eu lhe

respondi que não sabia. Então, ele me sugeriu que eu conversasse com o Arcebispo

que estava em visita pastoral a Itamarandiba, e eu aceitei a sua sugestão. Aliás, eu

tenho o mesmo nome desse Arcebispo, que se chamava D. Serafim Gomes Jardim.

Fui conversar com ele, que me disse: “Você podia escrever para o seu pai. Vamos

fazer-lhe uma proposta: dividir a pensão em três. Eu e a arquidiocese pagamos duas

partes; e o seu pai, uma. Será que ele pode?”. Respondi: “Não sei, porque ele não

está aí, mas em São Sebastião do Maranhão, cidade perto de Itamarandiba, mais

perto da mata, e não tem telefone. Não tem jeito”. Disse-me: “Escreva para o seu

pai”. Então escrevi para ele e recebi dele uma das cartas mais bonitas que já recebi

na minha vida. Dizia: “Meu filho, você sabe das dificuldades que temos, mas pensei,

pensei e pensei: custe o que custar, pagarei esse terço da pensão”. E pagou o tempo

todo. Foi bonito o que escreveu na carta: “Você sabe que gosto muito de jogar

baralho. Agora que você vai para o seminário não porei mais uma carta de baralho na

mão”. E cumpriu o que disse religiosamente. Esse é um sinal do ambiente da minha
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vocação. Podia contar o fato da minha própria família, como se constituiu. Se o meu

pai não tivesse pego um animal para levar o gabinete para Minas Novas e lá

conhecer uma menina de 16 anos cantando num coral de Igreja, eu não existiria,

assim como nenhum dos meus irmãos. Quando chegou a Minas Novas para

trabalhar, conheceu a minha mãe, Gabriela, que, como disse, tinha 16 anos. Daí dois

anos nasci. Fui o único que nasceu em Minas Novas, pois todos os outros nasceram

em Itamarandiba. Digo sempre para a minha família: “Se meu pai não fosse feito em

Itamarandiba, nenhum de nós existiria, nem a Gabriela. Sem a Gabriela, nenhum de

nós existiria”.

Poderia falar sobre os outros fatos. Quero chamar a atenção aqui como forma de

agradecer a Deus minha terra - Minas Novas. Como dito, fui para Itamarandiba com 3

meses e de lá sai com 12 anos. Estudei num excelente grupo escolar. Perdoe-me

dizer, mas os grupos escolares daquele tempo faziam inveja aos grupos escolares de

hoje. Como saí escrevendo bem! Como meu pai e minha mãe escreviam bem! Em

Itamarandiba, nasceu a minha vocação.

Em Diamantina, fui para o seminário. O meu pai me levou a cavalo. Foram três dias

de viagem a cavalo de Itamarandiba para Diamantina. Um rio que fica perto de

Mercês se encheu. Então passamos dois dias na beirada do rio. Quando cheguei em

Diamantina, um pouco atrasado porque o irmão tinha estado doente, despedi-me do

meu pai e aí começou a minha vida. Devo muito a Diamantina de onde saí para ir

para Roma, no primeiro navio francês que chegou na França depois da guerra, que

terminou no dia 8/5/1945. No dia 29/9/1945, já estava lá. Tudo estava destruído. Via

italianos, pessoas que eram ricas, comendo raízes de árvore por causa de tanta

fome. Isso tudo me ajudou demais. Devo muito a Roma.

Depois voltei como padre para Diamantina, e aí é que fui conhecer meu irmão mais

novo porque, quando fui para Roma, minha mãe estava esperando o Eustáquio, o

Tacão. Ele fez a primeira comunhão, juntamente com a Maria do Socorro, a mais

nova das mulheres, que está aqui também. Tudo isso foi feito de modo admirável.

Voltando a Diamantina, onde estive por seis anos, apareceram dois amores em

minha vida. Sair de Gouveia foi a coisa mais difícil, mas o Bispo mandou-me para

Curvelo. Lá fiquei por muito pouco tempo, porque o Papa João XXIII me nomeou
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Bispo Auxiliar de Belo Horizonte. Interessante, ele me nomeou no dia 19 de janeiro e,

no dia 25, convocou o Conselho. Eu, como Bispo, estive em todas as reuniões do

Conselho. Naquele tempo brincávamos no meio dos Bispos dizendo que havia os

Coronéis, os Tenentes e que nós, os Bispos Auxiliares novos, éramos todos

Sargentos. O Conselho foi verdadeiramente o meu mestrado pastoral.

Depois, apontaram-me Belo Horizonte, meu coração. Primeiro - contarei apenas um

pedacinho - porque fui do Conselho Federal de Educação por oito anos. Nós,

mineiros, somos muito abafados. Fiquei impressionado de ver a estima que aqueles

professores, mestres do Conselho Federal de Educação, tinham por Minas Gerais. E,

em Belo Horizonte, a PUC. Foi tudo contado da forma como aconteceu. Justamente a

pedra mais preciosa na minha vida: a PUC Minas. Por ela dei a vida e continuo a dar

por meio dessa fundação com o nome do meu pai, José Fernandes de Araújo. Já

formamos mais de 1.500 alunos. Agora mesmo vão se formar 46, sendo pessoas que

nunca iriam estudar. Sabem qual é a média de nota dos 210 que estão lá agora? Os

100 primeiros tem nota, além da média, de 85. É gente que nunca pensou em

estudar, e o resultado foi tão grande e importante. Eles verdadeiramente viram gente.

Vou terminar com outra alegria, que é a última. Estive, durante todo esse tempo,

com diversos Papas: Pio XII, João XXIII, que me nomeou, Paulo VI e aquele que mais

marcou minha vida, João Paulo II. Vocês se lembram de que, quando ele esteve aqui

no Brasil, falando de Belo Horizonte na Praça do Papa, ele disse: “Não esquecerei

vocês nunca mais”. Podíamos pensar que era palavra. Sabem por que ele não

esqueceu? Ele nunca me chamou pelo nome. Desde o dia que aconteceu isso, na

primeira vez em que o encontrei, até o dia em que me despedia, na véspera de sua

morte, ele dizia quando me via: “Belo Horizonte”. Aquilo que ele falou, como um

santo, ele prometeu. Por isso agradeço esta homenagem. Mas, de certa maneira, ela

não é para mim. É porque encarno uma Igreja muito bonita, encarno um Estado. Se

tivesse que nascer novamente, faria tudo para nascer em Minas Gerais. Muito

obrigado.

Palavras do Pe. José Raimundo da Costa

Exmo. Sr. Deputado Ruy Muniz, coautor do requerimento que deu origem a esta

homenagem, representando neste ato o Exmo. Sr. Presidente da Assembleia
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Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho; Revmo. Sr. Cardeal Emérito D. Serafim,

grande amigo a quem respeito muito; Magnífico Sr. Reitor da Pontifícia Universidade

Católica de Minas Gerais - PUC Minas -, Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães,

também nosso grande amigo; jornalista Itamar de Oliveira, gente nossa; Exmo. Sr.

Deputado Sávio Souza Cruz, coautor do requerimento que deu origem a esta

homenagem, nossa gratidão; Exmo. Sr. Deputado Délio Malheiros, coautor do

requerimento que deu origem a esta homenagem, também nossa gratidão; Exmo. Sr.

Vereador Adriano Ventura, representando a Exma. Sra. Presidente da Câmara

Municipal de Belo Horizonte, Vereadora Luzia Ferreira; caros senhores, senhoras e

irmãs, ao receber esta homenagem especial pelos 80 anos de existência de nossa

instituição, Congregação dos Missionários de Nossa Senhora do Santíssimo

Sacramento, não podemos deixar de mencionar aquele que deu início a esta obra:

Pe. Júlio Maria de Lombaerde. Ele apresentava o perfil de um homem forte, corajoso,

inquieto, realizador, empreendedor. Motivado pela fé em Deus, inspirado pelo desejo

de realizar e construir uma vida melhor para as pessoas, abraçou os necessitados e

miseráveis. Era homem do amor-sacrifício, da solidariedade e da ação,

contemplativo, coração aberto, missionário ardoroso e itinerante, fraterno e generoso.

Como Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora, sentimo-nos devedores do

Evangelho a todos os homens e a todas as pessoas, mas é especialmente aos mais

pobres destinatários primeiros de nossa ação evangelizadora e caritativa que somos

enviados (cf. Lc 4:18; Gl 2:9-10). A ação evangelizadora não se limita ao anúncio da

Palavra, mas se efetua na práxis cristã, no serviço fraterno, na corresponsabilidade

social, no exercício da cidadania, na ação solidária. Somos herdeiros de um grande e

precioso patrimônio sociorreligioso-histórico-espiritual que nos obriga a levar em

frente a nobre e sublime missão de salvação do ser humano na sua integralidade.

Na pequena e pacata Manhumirim de 1929, nascemos pobres, humildes, mas

imbuídos da fé abraçamos uma causa grandiosa e nos dispusemos ao trabalho com

ardor, vigor e pujança, com a responsabilidade de evangelizar, “eucaristizar o mundo,

do jeito de Maria”, isto é, no serviço , na presteza, na escuta, na missão, na animação

e na doação sem reservas...

Somos chamados a ser “presença eucarístico-mariana no meio do povo,
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organizando e contagiando-o com ardor missionário. Nas mais diversas atividades

onde atuamos, levamos nosso jeito, nosso nome, nossa missão, atuando, através de

paróquias, dos meios de comunicação social, da formação de lideranças, da

formação de novos missionários e do serviço da caridade social”.

A existência do Instituto há mais de 80 anos mantém uma longa tradição de

trabalho e dedicação à causa dos empobrecidos. Cumpre sua finalidade institucional

através da realização de um conjunto articulado de ações de promoção humana.

Segundo definição estatutária, o Instituto dos Missionários Sacramentinos de Nossa

Senhora, como somos conhecidos, é uma entidade sem fins lucrativos, de natureza

confessional, de caráter educacional e de assistência social. Dispõe de áreas de

trabalho nas Regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Norte do país, o que lhe

permite uma visão ampla da complexa realidade brasileira.

Na busca de adequação institucional à política nacional e à norma operacional

básica de assistência social, aprofundando sua missão institucional, o Instituto

estabeleceu um conjunto de ações prioritárias, desenvolvendo programas de serviço

social, conforme descrição a seguir.

Proteção Integral de Crianças e Adolescentes: Tem como prioridade a formação e a

proteção integral de crianças e adolescentes em situação social de risco, em nível

preventivo e de promoção social, com ênfase na convivência familiar e comunitária.

Essa linha de ação incentiva a participação nos movimentos sociais relacionados à

promoção e defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes e enfatiza o

protagonismo infanto-juvenil.

Programa de Formação e Qualificação Profissional: Considerando a opção pela

formação humana integral, o Instituto reafirma seu propósito de colaborar para a

formação socioassistencial de jovens e adultos com vistas à sua qualificação

profissional-vocacional. Oferece oportunidade de formação para o exercício da

cidadania, formação socioprofissionalizante, educação socioambiental, valorização do

saber e da cultura local e inclusão produtiva aos seus assistidos.

Programa de Defesa Social: É o exaustivo trabalho da presença comunitária do

Instituto ao defender e divulgar valores dos cidadãos em defesa da vida, da família,

da dignidade da pessoa humana, utilizando-se de estratégias de formação de
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lideranças, de divulgação de jornais e demais publicações sintonizadas com a

promoção e a defesa social, além do efetivo apoio nas situações de valorização dos

vínculos e da vida familiar e comunitária. Para isso realiza ações de apoio

sociofamiliar.

De acordo com as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social, todas as

filiais e departamentos estão devidamente inscritos nos respectivos Conselhos

Municipais e Estaduais de Assistência Social.

Os recursos humanos para a execução dos programas sociais são disponibilizados

pelo Instituto, que se constitui em uma equipe composta por técnicos de nível

superior nas áreas de assistência social, administração, comunicação, pedagogia,

psicologia, geografia, filosofia e outros, que orientam o cumprimento dos planos de

trabalho em nível local, estadual e nacional.

Todos os recursos materiais econômicos e financeiros são provenientes do

Instituto, em suas filiais, departamentos e núcleos.

O Instituto conta com um processo constante de acompanhamento dos programas

e serviços desenvolvidos, com base em etapas de estudos, diagnósticos e realocação

de recursos humanos e financeiros. Esse esforço resulta numa forma cada vez mais

eficiente de organização e desenvolvimento das suas atividades de assistência social.

Temos plena consciência dos passos dados. Parafraseando nosso saudoso Papa

João XXIII, “ainda estamos vivendo o primeiro dia da criação”. Estamos ainda no

frescor de nossa história, desejosos de conquistar maior maturidade, acertar o rumo,

ser resposta mais eficaz às necessidades de hoje. Precisamos alçar voos maiores,

responder aos apelos, pois a missão é urgente, não pode parar. Existe à nossa frente

um longo caminho a percorrer. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente

Emmo. Sr. D. Serafim Fernandes de Araújo, Cardeal Emérito; Revmo. Pe. José

Raimundo da Costa, representando o Instituto dos Missionários Sacramentinos de

Nossa Senhora e Diretor da Editora O Lutador; Revmo. D. Joaquim Giovani Mol

Guimarães, Reitor da PUC Minas e Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte;

Exmo. Vereador Adriano Ventura, representando a Presidente da Câmara Municipal

de Belo Horizonte, Vereadora Luzia Ferreira; Exmo. Deputado Délio Malheiros,
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coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem; Exmo. Deputado Sávio

Souza Cruz, coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem; Sr. Itamar

de Oliveira, jornalista.

O Prefeito de Belo Horizonte nos enviou uma mensagem justificando a sua

ausência nesta cerimônia: “Prezado Deputado Ruy Muniz, com satisfação recebi o

convite para participar da reunião especial em comemoração ao ano jubilar do

Cardeal D. Serafim Fernandes de Araújo e em homenagem ao Instituto de

Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora, pelos 80 anos de fundação.

Lamentavelmente não poderei comparecer. Dessa forma, envio os meus

cumprimentos pela oportuna iniciativa e faço votos de sucesso ao evento. Márcio

Araújo Lacerda, Prefeito de Belo Horizonte”.

Quero também registrar e agradecer a presença do Deputado Antônio Júlio; do ex-

Prefeito de Ipatinga, Sebastião Quintão; do ex-Prefeito de Itajubá, José Francisco

Marques Ribeiro, meu amigo Chico. Registro a presença do Sr. Osmany, Presidente

da Federação dos Taxistas de Belo Horizonte; Sr. Jairo Rezende, Presidente do

PMDB; e Mozair Salomão, grande jornalista de Minas Gerais.

É para esta Assembleia motivo de profunda alegria reunir, na mesma

comemoração, as celebrações do ano jubilar de nosso Cardeal Emérito, D. Serafim

Fernandes de Araújo, e dos 80 anos de fundação da Congregação dos Padres

Sacramentinos, além de promover o lançamento do livro do jornalista Itamar de

Oliveira, “O sonho é possível”.

São três os acontecimentos que constituem importante registro da história da Igreja

em Minas Gerais, de interesse não só espiritual como de aperfeiçoamento da

cidadania de nosso povo, com muitas implicações sociais e educacionais. D. Serafim

Fernandes de Araújo é uma das figuras mais queridas da comunidade belo-

horizontina, não só por ser o primeiro Cardeal do Estado, como por seu papel anterior

de Arcebispo da Capital e Reitor da Pontifícia Universidade Católica. Nascido na

histórica Minas Novas, tornou-se Teólogo e Mestre em Direito Canônico pela

Universidade Gregoriana de Roma, mas foi em território mineiro que desenvolveu

suas funções sacerdotais, em Gouveia e Curvelo, paralelas às atividades de

magistério também realizadas em Diamantina, até ser chamado a auxiliar Dom João
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de Resende Costa no Episcopado de Belo Horizonte.

Com apenas 35 anos recebeu em Diamantina a ordenação Episcopal, vindo a

suceder D. João e, finalmente, sendo feito Cardeal pelo Papa João Paulo II. Vivendo

há meio século em Belo Horizonte, tornou-se uma personalidade sempre presente na

vida da cidade, destacando-se pelos trabalhos na área de comunicação social e de

educação, sobretudo durante o período em que esteve na direção da inicialmente

Universidade Católica, depois Universidade Pontifícia. Criou a Fundação Dom Cabral,

esta ligando a Universidade às empresas, e a Fundação José Fernandes de Araújo,

responsável pela formação acadêmica de alunos carentes.

Não se descuidou dos veículos de comunicação, importantes meios de

evangelização e difusão do catolicismo, o que foi feito através da Rádio América, da

TV Horizonte e do “Jornal de Opinião”.

Ao mesmo tempo em que participou de importantes decisões da Igreja, ativamente

presente no Concílio Vaticano II e nas conferências do episcopado latino-americano

em Puebla e Santo Domingo, criou, na Capital mineira, o projeto pastoral Construir a

Esperança, além de se dedicar, pela Pastoral da Criança, ao amparo aos menores de

rua.

Figura humana extremamente acessível e reconhecido pela enorme simpatia, é um

dos torcedores-símbolo do Clube Atlético Mineiro, mostrando como um homem de fé

e intelectual de seu gabarito, além de ser um modelo de atuação na sociedade,

identifica-se como o mais comum dos indivíduos, numa prova do quanto se integrou à

vida cotidiana de todos nós.

Se D. Serafim, em sua trajetória religiosa, não pertenceu à Congregação dos

Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora, exerceu, com a mesma disposição

de seu fundador, o Pe. Júlio Maria de Lombaerde, sua tarefa de cristão ardoroso

preocupado com os problemas do povo. Com efeito, o valoroso religioso belga logo

se identificou com a população mais carente de nosso país, primeiro atuando em

Macapá, nas áreas da saúde e da educação, em paralelo com os serviços religiosos.

Fundador de três congregações, criou também, na mineira Manhumirim, onde havia

fundado o jornal “O Lutador”, a Congregação dos Missionários Sacramentinos de

Nossa Senhora.
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Sempre movimentando a cidade de Manhumirim, como fez D. Serafim com Belo

horizonte, o Pe. Júlio Maria exerceu com desvelo suas qualidades de pregador do

Evangelho e de empreendedor nas áreas social e de comunicação. Nascido na

Bélgica, nunca mais voltou à Europa, tendo requerido e obtido a cidadania brasileira.

Sua congregação, ao longo destas oito décadas, espalhou-se por outros Municípios

mineiros, entre os quais Luz, Bom Despacho, Dores do Indaiá e Patos de Minas,

levando adiante não só as atividades paroquiais como as educacionais.

A gráfica de “O Lutador”, sempre mantida pelos sacramentinos, com seus trabalhos

de grande qualidade divulgados em todo o País, imprimiu o livro “O sonho é possível”.

A obra que lançamos também nesta noite, prefaciada pelo Deputado Sávio Souza

Cruz, narra a trajetória da PUC Minas, esta instituição de que tanto se orgulha Minas

Gerais, transformada na mais conceituada universidade particular do País.

Fruto do esforço de duas figuras proeminentes do catolicismo brasileiro, D. Carlos

Carmelo de Vasconcelos Motta e D. Antônio dos Santos Cabral, foi por várias

décadas dirigida por Dom Serafim.

Esta noite é, então, altamente significativa para nosso Estado e para este

Parlamento. Estamos celebrando a memória de uma instituição e de uma

congregação e também rememorando a vida sacerdotal do primeiro Cardeal de Minas

Gerais.

A Assembleia mineira cumpre assim sua missão de colocar em evidência os mais

altos valores representativos de nossa terra e de nosso povo. Muito obrigado.

Por fim, meu querido homenageado, D. Serafim, senhoras e senhores, vencer,

vencer, vencer esse é o nosso ideal. Vencer a pobreza, a desigualdade, vencer a

injustiça, esse é nosso ideal, ilustrado de forma exemplar pela maneira vigorosa e

obstinada com que o homenageado atuou nesses 60 anos de sacerdócio. Muito

obrigado e parabéns, D. Serafim. Que Deus o abençoe.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para extraordinária de amanhã, dia 1º de dezembro, às

20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de
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amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi

publicada na edição do dia 1º/12/2009.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 88ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/11/2009

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho, José Henrique e Hely Tarqüínio

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

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:

Requerimentos do Deputado Padre João (3); aprovação - Votação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 3.882/2009; discursos dos Deputados Padre João e André Quintão;

votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação da Emenda nº 1; aprovação;

votação da Emenda nº 2; rejeição - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.466/2009; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.960/2009; votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação

das Emendas nºs 1 e 2; aprovação; votação da Emenda nº 3; rejeição - Votação, em

1º turno, do Projeto de Lei nº 3.439/2009; votação do Substitutivo nº 1, salvo

emendas; aprovação; prejudicialidade da Emenda nº 1; votação da Emenda nº 2;

aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.553/2009; aprovação na

forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.595/2009;

aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.826/2009; aprovação -

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.865/2009; aprovação - Votação, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 3.899/2009; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.619/2009; requerimento do Deputado

Hely Tarqüínio; aprovação do requerimento - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 3.544/2009; aprovação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº

3.742/2009; aprovação - Inexistência de quórum para votação - Discussão, em turno

único, dos Projetos de Lei nºs 3.863, 3.898 e 3.900/2009; encerramento da discussão

- Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.876/2009; encerramento da

discussão - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 2.207/2008;

encerramento da discussão - Discussão, em 1º turno, dos Projetos de Resolução nºs

2.473, 2.597, 2.619 e 2.910/2008; encerramento da discussão - Discussão, em 2º
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turno, dos Projetos de Lei nºs 3.115 e 3.521/2009; encerramento da discussão -

Discussão, em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 630/2007, 3.405, 3.680, 3.741, 3.864

e 3.959/2009; encerramento da discussão - Declarações de voto - Questão de ordem

- Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Genaro - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes -

Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor

Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio

Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia

Brandão - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Juarez

Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Maria Tereza

Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise

- Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h8min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase
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O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Nos termos do edital de

convocação, a Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a

discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não há matéria a

ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Veto à

Proposição de Lei nº 19.248, os Projetos de Lei Complementar nºs 52 e 53/2009 e o

Projeto de Lei nº 2.968/2009, apreciados na extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João em que

solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº

3.619/2009 seja apreciado em último lugar entre as matérias em fase de votação. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa requerimento do Deputado

Padre João em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto

de Lei nº 3.544/2009 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de

discussão. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa

requerimento do Deputado Padre João em que solicita a inversão da pauta desta

reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 3.854/2009 seja apreciado em último lugar

entre as matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As Deputadas

e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)

Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.882/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito no âmbito do

Programa Emergencial de Financiamento aos Estados e ao Distrito Federal -

PEF/BNDES - e dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela

constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresentou. A Comissão de

Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da

Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de

Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição da Emenda nº 2. Com a palavra,
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para encaminhar a votação, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, chegou a nossa mão, hoje à tarde, ainda

que de forma genérica, a destinação dos recursos, com o cartão do Vice-Governador

Anastasia. Às vezes somos taxados de intolerantes, mas temos o nosso

compromisso. Sabemos que estamos autorizando uma dívida para o próximo

Governador, mas queremos demonstrar nossa responsabilidade e o compromisso de

acompanhar de perto a implementação dos programas que estão em execução, como

o Proacesso e a modernização da logística das unidades operacionais que

acompanham as áreas integradas. Tenho a relação.

Votaremos favoravelmente a esse e a outros projetos, demonstrando que somos

responsáveis. Quando chegamos a um entendimento, damos nossa contribuição. Sr.

Presidente, lamentamos. Ontem, conforme nosso acordo, esperávamos da Secretaria

de Estado de Defesa Social um prazo, uma data-limite, para resolver a situação dos

Agentes Penitenciários. Jamais encerraremos os trabalhos desta Casa sem ter

resolvido a situação dos Agentes Penitenciários, sobretudo dos contratados. Parece

que a Secretaria de Defesa Social diz que, em menos de 30 dias, não há como

resolvê-la. O que é isso? Onde está a eficiência deste governo?

Se quiserem, com uma força-tarefa na Secretaria de Defesa Social, será possível

analisar cada processo de forma a não incorrer na injustiça de incriminar ou culpar

quem não cometeu exagero na justa, na legítima paralisação. Inicialmente, a

Secretaria tinha definido essa paralisação como falta gravíssima, demitindo

sumariamente, de forma autoritária. Tivemos o retorno do empréstimo - por isso

votaremos -, mas infelizmente não tivemos o retorno do prazo preciso da Secretaria

de Defesa Social para resolver a situação dos Agentes Penitenciários. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado André

Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, como o Deputado Padre João, nosso

Líder, fez as considerações gerais, serei breve para agilizarmos a votação.

Recebemos a justificativa do empréstimo, que são ações vinculadas aos projetos

estruturadores. Algumas dessas ações, cujos valores estão aqui discriminados,
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constam do planejamento para o Orçamento de 2010, inclusive da revisão do PPAG.

Outras ações cujos valores foram discriminados não guardam correspondência

imediata com a proposta orçamentária, acho até que em razão de a Assembleia

Legislativa não ter aprovado ainda o empréstimo. Obviamente, após a Assembleia

dar autorização ao governo, ele procederá à adequação na proposta orçamentária.

Como nós, da Casa, estamos ainda em processo de apresentação de emendas, de

análise de emendas ao Orçamento e ao PPAG, votaremos, num gesto de

compromisso com as políticas públicas de Minas Gerais, com a implantação do

Sistema Único de Assistência Social, com o atendimento às medidas

socioeducativas, com o Programa Lares Geraes, com os programas da área da

educação, das escolas rurais, de imobiliário e estrutura física do ensino médio, do

Centro da Juventude de Minas Gerais, mas faremos a adequação para que não

tenhamos a autorização de empréstimo num determiando valor e o Orçamento do

ano que vem num valor aquém do que o Estado estará autorizado a contratar.

Encaminharemos favoravelmente, mas com a ressalva de que algum ajuste será feito

ao PPAG, e as Comissões de Participação Popular e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária estarão atentas para, no prazo regimental, até o dia 3 de dezembro,

apresentar emendas ao Orçamento do Estado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. 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. Em votação, a Emenda nº 2.

As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

3.882/2009 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.466/2009, do Deputado Lafayette de

Andrada, que altera o art. 2º da Lei nº 14.969, de 12/1/2004, que dispõe sobre a

doação de imóveis cedidos a Municípios em decorrência da municipalização do

ensino. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na

forma do vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
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portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.466/2009 na forma do vencido

em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.960/2009, do Governador do Estado,

que dispõe sobre indenização à Associação dos Empregados da Fundação João

Pinheiro. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com as

Emendas nºs 1 e 2, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou

pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Justiça.

Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que

opina pela rejeição da Emenda nº 3. Em votação, o projeto, salvo emendas. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas e os

Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.

Em votação, a Emenda nº 3. As Deputadas e os Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Lei nº 2.960/2009 com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.439/2009, do Governador do Estado,

que altera as Leis nº 15.787, de 27/10/2005, e nº 17.006, de 25/9/2007, e transforma

cargos pertencentes ao Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia do Poder

Executivo. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. As Comissões de Administração Pública

e de Fiscalização Financeira opinaram pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à

Comissão de Administração Pública, que opina pela aprovação da Emenda nº 1, do

Governador do Estado, e da Emenda nº 2, que apresenta. Em votação, o Substitutivo

nº 1, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº 1, fica

prejudicada a Emenda nº 1. Em votação, a Emenda nº 2. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.439/2009 na forma do

Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 2. À Comissão de Administração Pública.



____________________________________________________________________________
239

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.553/2009, do Governador do Estado,

que altera a Lei Delegada nº 166, de 25/1/2009, que reorganiza o Conselho Estadual

de Ciência e Tecnologia – Conecit. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A

Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo nº 1. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

3.553/2009 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Administração Pública.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.595/2009, do Governador do Estado,

que altera o Anexo da Lei nº 16.678, de 10/1/2007, que fixa o efetivo da Polícia Militar

de Minas Gerais - PMMG - até o ano de 2010. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto. As Comissões de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Administração Pública.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.826/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito no âmbito do

Programa de Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal,

Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais - PMAE -, com o Banco de

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, até o limite que indica, e dá outras

providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o

projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.865/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a permutar com a Associação Brasileira dos

Criadores de Zebu - ABCZ - o imóvel que especifica, no Município de Uberaba. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.899/2009, do Governador do Estado,

que altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 17.443, de 17/4/2008, e dá

outra providência. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto

na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Justiça. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.899/2009 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.619/2009, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 8.655, de 18/9/84, que dispõe sobre mudança de denominação da

Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. - Cemig - para Companhia Energética de

Minas Gerais - Cemig - e sobre ampliação de seu objetivo social, bem como dá outras

providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Hely

Tarqüínio solicitando o adiamento de votação do Projeto de Lei nº 3.619/2009. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.544/2009, do Deputado Carlos

Gomes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Resende Costa o

imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.742/2009, do Governador do

Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar de R$21.470.000,00 ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Ministério Público do Estado de Minas

Gerais e do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.
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Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação, mas que há para

a discussão das matérias constantes na pauta.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.863/2009, do Governador do

Estado, que autoriza a abertura de crédito especial em favor da Agência Reguladora

de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas

Gerais - Arsae-MG. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.898/2009, do Governador do

Estado, que autoriza a abertura de crédito especial ao Orçamento Fiscal do Estado

em favor da Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa

Aplicada em Águas - Hidroex. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.900/2009, do Governador do

Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar de R$10.735.468,01 ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.876/2009, do Governador do Estado,

que uniformiza os critérios gerais de gestão e execução para transferência gratuita de

bens, valores ou benefícios, por órgãos e entidades da administração pública do

Poder Executivo, no âmbito dos programas sociais que especifica. A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2,

que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Discussão, em 2º turno, do Projeto de
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Resolução nº 2.207/2008, da Comissão de Política Agropecuária, que aprova, em

conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as

alienações das terras devolutas que especifica. A Comissão de Política Agropecuária

opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o

projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 2.473/2008, da Comissão de

Política Agropecuária, que aprova, em conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que especifica.

A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de

Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Política Agropecuária. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 2.597/2008, da Comissão de

Política Agropecuária, que aprova, em conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que especifica.

A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de

Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Política Agropecuária. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 2.619/2008, da Comissão de

Política Agropecuária, que aprova, em conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que especifica.

A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de

Política Agropecuária e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto.

Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 2.910/2008, da Comissão de

Política Agropecuária, que aprova, em conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que especifica.

A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de



____________________________________________________________________________
243

Política Agropecuária e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto.

Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.115/2009, do Deputado Almir

Paraca, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.521/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Mateus Leme o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 630/2007, do Deputado Weliton Prado,

que dispõe sobre a Política Estadual de Agroindústria Familiar e dá outras

providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com

as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Política Agropecuária opina

pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ficando

prejudicadas as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Justiça. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1, da Comissão de Política Agropecuária. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.405/2009, do Deputado Domingos

Sávio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do

Amparo o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da

Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.680/2009, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 14.313, de 19/6/2002, que isenta beneficiários de terras rurais do

pagamento de emolumentos, na forma que especifica. A Comissão de Justiça conclui

pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de Política Agropecuária e de

Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.
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Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.741/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Joaíma o imóvel que

especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a

Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o

projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.864/2009, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 18.017, de 8/1/2009, que institui a Gratificação Complementar de

Produtividade - GCP - na carreira da Advocacia Pública do Estado. A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.959/2009, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 13.408, de 21/12/99, que dispõe sobre a denominação de

estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. A Comissão de Justiça

conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública

opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão.

Declarações de Voto

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, como se pode observar, os

parlamentares do Bloco da Oposição PT-PMDB-PCdoB, sempre com postura de

muito compromisso com o Estado e com a nossa população, estamos agora

ajudando a aprovar projetos importantes como os votados na noite de hoje. Estamos

dando voto de confiança ao governo do Estado em um primeiro momento, no sentido

de imediatamente resolver o caso dos Agentes Penitenciários, conforme negociação

feita com a Secretaria de Defesa Social. Diante desse compromisso, queremos

declarar que votamos favoravelmente ao empréstimo de R$267.000.000,00 para o

Estado. Autorizamos a contratação desse empréstimo e de segundo empréstimo de

R$9.000.000,00, que visa à modernização da Receita Estadual. O primeiro

empréstimo, de R$267.000.000,00, conforme informações mandadas pelo governo,
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será destinado a diversas áreas. Uma das áreas para a qual eu gostaria de chamar a

atenção diz respeito à potencialização da infraestrutura logística da fronteira

agroindustrial de Minas. Estão aqui destinados, para pavimentação e reestruturação

de rodovias no Noroeste de Minas Gerais, R$15.000.000,00; para pavimentação e

restauração de rodovias no Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba, R$8.000.000,00; e

para pavimentação e restauração de rodovias em outras regiões, R$10.000.000,00.

Sr. Presidente, é nesse sentido que eu queria dizer que votamos favoravelmente a

esse empréstimo e esperamos que esses R$10.000.000,00 destinados à

pavimentação de rodovias em regiões do Estado contemplem aqueles pleitos que há

muito estão sendo feitos como, por exemplo, a pavimentação da rodovia que liga

Água Boa a Malacacheta. A discussão da pavimentação do trecho que liga Água Boa

a Malacacheta será objeto de audiência pública realizada pela Comissão de Assuntos

Municipais, que acontecerá amanhã, quinta-feira, dia 26, em Malacacheta. A

Comissão de Assuntos Municipais, presidida pela ilustre Deputada Cecília

Ferramenta, estará amanhã em Malacacheta, para realizar essa audiência pública por

mim solicitada. O objetivo dessa audiência pública, com todos os Prefeitos da região,

com o Prefeito de Malacacheta, Padre Aureliano, com o Prefeito de Água Boa, com

os Vereadores e com a comunidade, é sensibilizar o governo do Estado para a

importância de agilizar esta obra que não entrou no programa Proacesso, porque

tecnicamente não se caracteriza como Proacesso. Entretanto ela entraria no Links

Faltantes. Aquela estrada é fundamental, pois faz a interligação do Vale do Rio Doce

com o Mucuri e o Jequitinhonha. É importante que, nessa audiência pública, unamos

forças. O dinheiro já está aqui: esta Casa autoriza o governo do Estado a contrair um

empréstimo de R$267.000.000,00. Esperamos ver o resultado; estamos aqui dando

um voto de confiança. Aprovamos o empréstimo, assim como aprovamos vários

outros neste ano. Recentemente aprovamos outro empréstimo no valor de quase

R$800.000.000,00 também para investimento na infraestrutura do Estado de Minas

Gerais. Esse empréstimo demonstra a capacidade do Estado em contraí-lo e também

o bom momento do governo do Brasil, tendo à frente o Presidente Lula, que

implementou uma política econômica justa, acertada. Tal política hoje possibilita

Minas Gerais a adquirir esse dinheiro, diferentemente de outras épocas, como a
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daquele Presidente, de quem não gosto nem de lembrar e cujo nome tem três

letrinhas, e que hoje tem a rejeição de 90% dos brasileiros, como indicado pela última

pesquisa da CNT. Naquela época, do saudoso Governador Itamar Franco, o fundo de

participação do Estado era bloqueado em Brasília por aquele Presidente que traz

triste memória, que é o sociólogo odiado por 90% dos brasileiros. Porém, hoje, com o

Presidente Lula é diferente. Minas pode pegar o empréstimo, vem dinheiro novo para

o caixa, a fim de fazer as obras de que o Estado precisa. Convido todo o povo de

Malacacheta e região para participar conosco da audiência pública amanhã, a partir

das 9 horas, naquela cidade, a fim de conseguir o asfalto que liga Água Boa a

Malacacheta. O empréstimo foi aprovado, e a Oposição PT, PCdoB e PMDB estará

aqui sempre presente para ajudar a governar Minas e a trazer obras para o Estado,

votando a favor do interesse do povo de Minas Gerais.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Com a palavra, para declaração de

voto, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, acabamos de votar, de fato, uma

operação de crédito junto ao BNDES, e todos nós presentes, por unanimidade,

votamos favoravelmente. Essa operação mostra que o governo do Estado está

organizado, porque todas as operações dessa natureza são regidas por uma regra

que já vem de muitos anos. Essa regra não vem de agora, do atual governo federal,

mas foi estabelecida pelo Presidente Fernando Henrique: é a regra da

responsabilidade fiscal, que estabelece que nenhum Estado, nenhuma Prefeitura

pode endividar-se além da sua capacidade de pagamento. Ela veio para organizar o

País, para não promover quebradeira de governos irresponsáveis. Essa lei ajudou o

Brasil a encontrar uma estabilidade econômica, que foi herdada pelo atual Presidente

e que, obviamente, fez com que o País continuasse no caminho de uma inflação

controlada, fez com que o País aproveitasse a onda de desenvolvimento que ocorreu

em todo o mundo. Por outro lado, ao fazer a reflexão sobre a aprovação de um

projeto, por sinal um projeto que foi aprovado com o mesmo teor com que entrou

nesta Casa meses atrás, não representa nenhuma novidade dizer que a Oposição

resolveu aprovar o projeto, como se tivesse feito algum aperfeiçoamento. É preciso

deixar isso claro, porque aqui há uma maioria, sim, mas há, acima de tudo, um
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espírito democrático para construir o entendimento e para votarmos dentro desse

entendimento, em benefício de todos os mineiros. Isso é saudável e estabelece, entre

todos os que estão no Parlamento, uma relação de respeito, de cooperação em prol

do povo mineiro. O que não me parece razoável é, ao fazer-se uma reflexão como

essa, virem com achincalhes, com ataques a alguém que trabalhou por este país.

Pelo fato de ter deixado de estar à frente da Presidência, esse Presidente, que foi

reeleito pelos brasileiros em primeiro turno, em votação única, e fez grandes

melhorias em todo o Brasil, não pode ser objeto de um ataque mesquinho, de um

ataque que venha ridicularizar, ofender. Os tempos são outros no mundo inteiro.

Houve avanços. Não faz sentido comparar 2009 com 1999. Isso é mesquinharia. As

realidades são distintas, os tempos são outros. O processo é evolutivo, as pessoas

evoluem porque existe uma base. Alguém, por exemplo, que se torna médico ou

engenheiro não pode menosprezar o aprendizado que teve no primário e dizer que a

professora do primário era analfabeta porque não sabia ensinar noções de medicina

ou noções de engenharia. O processo de construção de um país se faz pela luta de

muitos. Menosprezar aquele que trabalhou no passado é faltar com o respeito para

com todo o Brasil. Declaro meu voto, mas declaro também voto de repúdio a este tipo

de manifestação que não contribui para a construção de um país mais justo, porque

ela não se fundamenta na verdade, não se fundamenta numa lógica, não se

fundamenta numa análise respeitosa, ética. É como se eu dissesse: aprovamos

projeto porque, se o governo de Minas não pegasse empréstimo, os mineiros ficariam

na miséria, porque o Presidente Lula não faz o que deveria fazer; deixa, por exemplo,

a rodovia 381 toda esburacada. Não. Não é isso o que tenho de dizer aqui. O

Presidente Lula tem seus méritos e seus erros. Num ambiente democrático, é bom

que se saiba respeitar as pessoas, que se lute, que se combatam as ideias, mas que

se respeitem as pessoas, principalmente quando não têm mais a oportunidade de

fazer sua defesa. Por isso faço a defesa do ex-Presidente Fernando Henrique

Cardoso, que também contribuiu com este país, embora tenha cometido erros. O

Presidente Lula não comete erros? Teve acertos também, assim como o Presidente

Lula tem. É preciso saber ter esse espírito de respeito, para que a democracia

prossiga, para que não vivamos - como eu disse há poucos dias - um apagão da
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democracia, ou seja, julgar que só tem razão quem está do lado do Presidente, no

partido dele ou em partido que o apoia. Todos os outros são malvados e

amaldiçoados. Isso é apagão de democracia. Democracia é compreender que

aqueles que estão do nosso lado possuem méritos e merecimentos. Aqueles que não

concordam conosco merecem no mínimo respeito, para que possamos crescer

juntos. Afinal de contas, somente assim seremos de fato uma pátria, uma grande

nação. Aprovamos projetos importantes para Minas. Espero que o Governador faça

bom uso dos recursos. Por exemplo, o asfalto de Pitangui para Papagaios é luta

antiga nossa. Com esses recursos, esperamos, o mais breve possível, que o

Governador dê ordem de serviço para terminar aquela ligação asfáltica. Espero que,

com esse recurso que aprovamos, tenhamos contribuído para isso acontecer mais

rapidamente. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, votamos favoravelmente a pauta

desta reunião extraordinária e certamente conseguimos grandes avanços. Não

poderíamos deixar de manifestar nossa satisfação pela aprovação dos projetos,

principalmente dos empréstimos. É necessário que façamos reflexão muito clara

sobre o que isso representa para Minas. Desde o primeiro momento, quando o

Governador assumiu o governo de Minas, nós, parlamentares, lhe demos voto de

credibilidade, de confiabilidade, como grande administrador que é, por meio da lei

delegada. Deu certo. Ele assumiu o governo, tomou todas as iniciativas, foi

competente, trabalhou muito com o Prof. Anastasia, conseguiu a credibilidade de seu

governo junto ao crédito internacional. Estamos acompanhando a prova dessa

assertiva e autorizando, sem consequência alguma, nenhum senão, como o próprio

PT diz. Damos a ele essa credibilidade para que, em nome de Minas, faça as

operações importantes que têm por finalidade o desenvolvimento de todo o nosso

Estado, como na telefonia e nas obras importantes que tem construído e construirá.

Quero também, Sr. Presidente, dentro da mesma linha de trabalho, tendo em vista o

desenvolvimento da região, manifestar que, em Pouso Alegre, no Sul de Minas, terá

início amanhã, graças ao nosso Governador Aécio Neves e ao Vice-Governador, as

operações de voos comerciais. A partir de amanhã, teremos, por meio de parceria

entre a Prefeitura e empresas privadas, os voos para Belo Horizonte e São Paulo,
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com linhas aéreas regulares. Trata-se de uma aspiração antiga da nossa

comunidade. Então haverá a ligação entre São Paulo e o Sul de Minas, bem como

das duas Capitais ao Rio de Janeiro. Temos muito a festejar. Os empresários, enfim,

todo o Sul de Minas tem o que festejar, visto que Pouso Alegre torna-se um eixo de

grandes realizações. Pouso Alegre fica no eixo do desenvolvimento, ao lado de

Itajubá e Poços de Caldas, que já tem uma linha aérea, e ao lado também de

Extrema. Enfim, fica no centro do Sul de Minas, o que certamente irá favorecer o

desenvolvimento empresarial e regional. Destaco que, graças à iniciativa do nosso

Governador, estamos efetivando esse grande projeto para a nossa região. Na

semana passada, o Vice-Governador, que nos deu a honra de estar no Sul de Minas

inaugurando um presídio em Pouso Alegre e Itajubá, afirmou o compromisso do

governo para o próximo ano, um estudo para a implantação do aeroporto de Itajubá.

É bom reconhecermos a importância de um aeroporto na região e na cidade. Esse é

um compromisso firmado com o Vice-Governador e com o Prefeito, Dr. Jorge, quando

lá esteve, com vistas a iniciarmos esse projeto. Temos aeroporto em Poços de

Caldas e em Pouso Alegre, e vamos inaugurar um na minha querida Ouro Fino, no

dia 4 de dezembro. Temos ainda um projeto para a construção do aeroporto de

Itajubá. Portanto o governo tem trabalhado muito. Vejo todos esses projetos e,

principalmente, os créditos que Minas Gerais tem conseguido, e sei que isso

acontece em decorrência do trabalho do governo, de programas como o Proacesso,

dos aeroportos e de tantas ações que têm dado a Minas esse grande impulso para o

desenvolvimento. Então fico muito feliz. Tenho certeza de que os projetos que estão

na pauta são importantíssimos, e a aspiração de todos os Deputados desta Casa é

dar ao Governador o crédito que ele e o Vice-Governador sempre tiveram - e sempre

terão -, porque a competência administrativa é o marco, é a referência para o Brasil,

tendo em vista a governabilidade, a transparência e a retidão da administração

pública. Não é à toa que o Governador e o Vice-Governador de Minas Gerais são

considerados os melhores gestores públicos deste país, porque sabem gerenciar a

coisa pública. Com certeza, Minas está no caminho certo. Vale a pena conferir. Com

os empréstimos, as obras e as realizações, e não só no Sul de Minas mas também

em todo o Estado, têm representado um grande avanço. Fico feliz por estar neste
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Parlamento participando do crescimento, do desenvolvimento do nosso Estado.

Obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Deputado Hely Tarqüínio, que preside esta

reunião, Deputados e Deputadas desta Casa, assessores da Assembleia, Agentes

Penitenciários que estão até este horário em vigília, na luta pelos seus direitos;

gostaria de dizer que a Oposição desta Casa tem dado, como já foi dito, uma grande

contribuição. É o que acontece, por exemplo, durante os debates dos projetos e na

solicitação de informações, a fim de votarmos as matérias conhecendo as

consequências, sabendo onde o recurso público vai ser aplicado. Quanto ao

empréstimo, estão previstos R$30.000.000,00 para atendimento às medidas

socioeducativas, para a modernização do sistema socioeducativo. Há, realmente,

necessidade de investimentos nas medidas socioeducativas. Muitas pessoas

questionam o Estatuto da Criança e do Adolescente, alegando que, com ele,

passamos a mão na cabeça das crianças e dos adolescentes, mas isso não é

verdade. Precisamos de estrutura para que as medidas socioeducativas e para que o

Estatuto sejam cumpridos. É preciso haver estrutura, profissionais, equipamentos.

Nós, da Comissão de Segurança Pública, acompanharemos o uso desse recurso, seu

encaminhamento. Participamos da Conferência Nacional de Segurança Pública,

assim como de sua etapa estadual, e percebemos que um dos princípios é

exatamente o investimento na prevenção e nas medidas socioeducativas. É preciso

haver também participação efetiva da sociedade. Estivemos ontem em Ipatinga,

numa audiência pública da Comissão de Segurança, assim como em mais cinco

cidades. Percebemos que, no Estado como um todo, hoje os jovens, os adolescentes

são vítimas da violência. Há problemas com a estrutura familiar. Há desagregação

das famílias. Precisamos de políticas públicas de prevenção, assim como da

implementação de medidas socioeducativas para que os adolescentes, de forma

alguma, percam sua liberdade e tenham de ser levados para os centros de

internação. Isso só será possível com medidas preventivas seguidas de medidas

socioeducativas. Deixo isso registrado. Os Agentes Penitenciários que aqui estão

conhecem de perto a situação penitenciária de Minas Gerais, o que não é diferente

em todo o País. A situação é muito grave. Precisamos humanizar nosso sistema



____________________________________________________________________________
251

penitenciário e trabalhar para que o jovem não tenha, de forma alguma, de ser levado

para penitenciária. Para isso precisamos de políticas públicas de prevenção. O

governo federal tem investido nisso, por meio de projetos como o Projovem e de

escolas profissionalizantes. Também há programas do próprio Estado, como o Fica

Vivo, já mencionado. É preciso que esse recurso aprovado aqui de fato seja aplicado

com o objetivo de implementar as medidas socioeducativas. O papel da Assembleia,

do parlamento é o de votar, de fiscalizar e de acompanhar o uso do recurso público.

Toda a Casa, sobretudo nós, da Comissão de Segurança, que estamos

acompanhando todo o problema vivido pelos jovens e pelas crianças, temos esse

papel a cumprir. Nosso bloco, enquanto Oposição, acompanhará de perto, fiscalizará

a aplicação desses R$30.000.000,00 na modernização do sistema socioeducativo.

Obrigada.

O Deputado João Leite - Deputado Hely Tarqüínio, é um prazer estar com V. Exa.,

pois é um Deputado que honra este Parlamento e por quem tenho grande admiração.

Gostaria de declarar meus votos favoráveis. Nesta noite, tivemos a prova, como diria

um grande advogado, a prova provada de que temos um governo sério, que planejou,

que se organizou e que hoje tem a possibilidade de buscar empréstimos. Estes são

concedidos aos governos que têm condição de contraí-los. O governo fez todo o

dever de casa. Quando eu e V. Exa., Deputado Hely Tarqüínio, servíamos ao governo

como Secretários, ele realizou o choque de gestão. Naquele momento, o governo

empreendeu grande choque. Sentimos isso nas nossas secretarias, que tiveram 30%

de corte para que o governo se adequasse. Agora este governo colhe, podendo

buscar empréstimos, como vimos hoje, solicitado pela Oposição. O Governador Aécio

Neves e o Vice-Governador Anastasia enviaram para esta Casa a discriminação de

ponto por ponto, de item por item onde esses recursos serão gastos. Serão gastos

num programa estruturador chamado Lares Geraes, que visa à construção de casas

para as famílias de baixa renda. Onde mais? Em algo muito necessário, que é a

construção dos centros de internação de medidas socioeducativas para adolescentes

que estão em conflito com a lei e aos quais o Juiz determinou que cumpram a pena

com restrição de liberdade. O governo quer investir nisso. Veja, Presidente Deputado

Hely Tarqüínio, que muitas vezes é difícil construir esses centros. Algumas cidades
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de Minas Gerais legislaram para impedir a construção desses centros e de unidades

penais dentro dos Municípios. Acontece isso na RMBH. O governo quer construir, na

RMBH, centro para internação de adolescentes. E construirá, com esse recurso, em

Santa Luzia. Presidindo a Comissão de Segurança, voltamos ontem de reunião em

Ipatinga, na qual se solicitou a construção de centro de internação de adolescentes.

Então o governo vem à Assembleia Legislativa; ele não faz por decreto ou por medida

provisória, mas ouve a Assembleia Legislativa. A relação da Assembleia Legislativa

com o governo é harmônica, de diálogo permanente. Podemos citar o caso dos

Agentes Penitenciários. Fizemos ampla reunião com o governo, e retornarão.

Estamos acompanhando a situação. Os Agentes Penitenciários de Minas Gerais

iniciaram, neste governo, cuidando de 15 unidades; hoje cuidam de 98 unidades.

Nunca o governo investiu tanto em unidades penais, nunca o governo investiu tanto

para termos Agentes Penitenciários fazendo guarda de presos, ao invés de policiais

civis. A Assembleia Legislativa sabe que quem prende não pode cuidar. O número de

Agentes Penitenciários, neste governo, subiu para mais de 13 mil. Deputado Wander

Borges e Presidente Hely Tarqüínio, lembro-me de que, quando presidi CPI

carcerária nesta Casa, tínhamos 2.300 presos cuidados por Agentes, chegando a

12.000 com a Polícia Civil. Agora temos mais de 30 mil presos cuidados por Agentes

Penitenciários. Dizia um planejador cristão que quem não planeja, planeja fracassar.

Por isso este é um governo de vitórias; por isso este é um governo que fez tanto para

Minas Gerais, está investindo nesses projetos e busca recursos para executá-los.

São projetos sociais importantes, como o Lares Geraes, a inclusão social de famílias

vulnerabilizadas. Aqui está o Secretário Wander Borges, que foi Secretário de

Assistência Social do Estado e conduziu o Programa de Combate à Pobreza Rural.

Este governo está investindo fortemente no social. Por isso tem, nesta Casa, grande

apoio. Nesta noite, aprovamos esses empréstimos de um governo que tem condições

de buscar empréstimos, que se preparou para isso. Sei que o Deputado Wander

Borges ainda deseja declarar seu voto. Agradeço a V. Exa. a oportunidade e rendo-

lhe minhas homenagens, meu Líder, Deputado Hely Tarqüínio, minha admiração por

V. Exa.

O Deputado Wander Borges - Quero ser muito breve; não precisarei de 4 minutos.
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Sr. Presidente, como sempre, V. Exa. é generoso. Cumprimento o Deputado João

Leite pela sua fala. Escutando os que me antecederam, não posso deixar de

colaborar. Sou municipalista convicto. Pergunto: por que temos de buscar

empréstimo? Por que os Municípios estão à beira da falência? Por que tudo o que se

arrecada neste país está sendo gerido pelo governo federal? Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O Deputado Weliton Prado - Votamos projetos realmente muito importantes na noite

de hoje, o que mostra a responsabilidade da Oposição nesta Casa. Aprovamos

projetos de empréstimos de mais de R$260.000.000,00, a serem contraídos junto ao

BNDES, os quais serão utilizados em vários programas, como no Proacesso, para

ligação asfáltica no Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba. Mais de R$30.000.000,00

serão investidos na educação das nossas crianças e adolescentes. Esta é vitória até

mesmo dos Agentes Socioeducativos. Gostaria de lembrar-lhes do Marcelo, de

Uberlândia, que é Presidente da Associação Mineira dos Agentes Socioeducativos,

que tem lutado muito por mais investimentos e recursos para que haja estrutura para

atender os jovens e os adolescentes. Gostaria de fazer o reconhecimento a essa

Associação, de forma muito especial ao Marcelo. Hoje estive em Brasília, onde

realizamos reuniões importantes. Estivemos com o Ministro Franklin Martins,

discutindo sobre nossa TV Assembleia, nosso canal aberto e o canal digital, com o

intuito de se criarem redes legislativas, com o Senado, a Câmara dos Deputados e a

Assembleia Legislativa. Essa é uma forma de levar a informação para a população de

Minas Gerais. Aprovamos outros projetos importantes, como um de minha autoria,

que dispõe sobre a Política Estadual da Agroindústria Familiar, cujo alcance social é

muito grande. Além disso gostaria de conclamar o conjunto da população para uma

luta. Amanhã é o último dia para telefonar e enviar “e-mails” ou fax à Aneel, para

solicitar que as companhias de energia elétrica devolvam o dinheiro que a população

pagou a mais na conta de luz desde 2002. Amanhã é o último dia. Envie sua

contribuição, dizendo “quero meu dinheiro de volta”. As companhias deverão devolver

cerca de R$10.000.000.000,00. Conseguimos várias vitórias, entre elas impedir que

os consumidores que estivessem em atraso com o pagamento tivessem o nome

incluído no SPC e na Serasa. O ano passado foi o primeiro em que houve redução na
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conta de luz, após mais de 57 anos de existência da Cemig. A redução foi de 17%.

Este ano foi o primeiro da história em que não houve aumento da conta de água da

Copasa. Conseguimos barrá-lo na Justiça. Há muito que comemorar. Quando há luta,

empenho e mobilização, conseguimos vitórias. Votaremos a peça orçamentária; logo,

peço que o governo reflita e olhe com carinho a situação dos servidores de todas as

áreas, da Segurança Pública, da Educação, da Fazenda e do Judiciário, para que se

garanta a recuperação das perdas salariais e também a valorização dos servidores,

que, infelizmente, não estão beneficiados no Orçamento. Não há nenhum centavo de

aumento previsto para os servidores. O governo deve ter sensibilidade e garantir a

valorização dos servidores. Nesta noite, votamos projetos importantes que definem o

aumento do efetivo da Polícia Militar, o que é fundamental. Uma das maiores

preocupações da população é o aumento da violência, da criminalidade. Damos

nossa contribuição ao aumentar o efetivo da polícia em nosso Estado. Os policiais

estão esperançosos com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 300,

em tramitação no Congresso Nacional. Ela já passou na comissão. O Deputado

Federal Elismar Prado, membro da comissão especial que aprovou a proposta,

integra, ainda, a CPI da Conta de Luz e a CPI que investiga o desaparecimento de

crianças no País. É fundamental que haja uma grande mobilização para que

possamos garantir a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 300, que

traz dignidade e valorização para os servidores da Polícia Militar e para o Corpo de

Bombeiros. Para encerrar, mais uma vez, deixo nossa solidariedade aos Agentes

Penitenciários, que vêm travando uma luta realmente por justiça. Reunimo-nos com o

Secretário, que assumiu com Deputados da Oposição e da Situação a busca de uma

solução o mais rapidamente possível para o problema dos Agentes. É preciso, aliás,

que possamos avançar com melhores condições de trabalho e valorização e que a

pauta dos Agentes Penitenciários seja atendida pelo governo. Ela inclui carteira

funcional, curso de tiro, volta do Vale-Alimentação e fim do assédio moral, pois este

não pode ser permitido no serviço público. É preciso garantir justiça e dignidade para

esses servidores da segurança, que realmente ajudam muito o nosso Estado. Trata-

se de uma profissão em que se corre muitos perigos, e que tem a nossa admiração e

respeito. Lembro que as pessoas devem enviar “e-mails” amanhã para a Aneel
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pedindo o dinheiro de volta. A Cemig tem de devolver o dinheiro que a população

pagou a mais. Obrigado.

Questão de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, solicito que a reunião seja encerrada

de plano, por falta de quórum.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as especiais de amanhã, dia 26, às 9 e às 20 horas, nos termos dos

editais de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/11/2009

Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Padre João, Sebastião Costa e Fábio Avelar (substituindo o Deputado Chico

Uejo, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento

das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:

Projetos de Lei nºs 3.990 e 4.000/2009 (Deputado Gilberto Abramo); 3.974, 3.983 e

4.002/2009 (Deputado Delvito Alves); 3.980, 3.982, 3.987 e 3.991/2009 (Deputado

Ronaldo Magalhães); 3.975, 3.984, 3.989, 3.992, 3.994 e 3.998/2009 (Deputado

Sebastião Costa); 3.971, 3.978, 3.986, 3.993 e 4.001/2009 (Deputado Chico Uejo);

3.979, 3.981, 3.999 e 4.004/2009 (Deputado Padre João); 3.976, 3.977, 3.985 e

3.988/2009 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

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

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada
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um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em

turno único, do Projeto de Lei nº 3.941/2009 (relator: Deputado Chico Uejo); e, no 1º

turno, do Projeto de Resolução nº 3.970/2009 (relator: Deputado Fábio Avelar, em

virtude de redistribuição); e dos Projetos de Lei nºs 3.307/2009 na forma do

Substitutivo nº 1 e 3.830/2009 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Sebastião

Costa, o primeiro em virtude de redistribuição). Registra-se, neste momento, a

presença do Deputado Duarte Bechir (substituindo o Deputado Ronaldo Magalhães,

por indicação da Liderança do BSD). São convertidos em diligência à

Superintendência Federal de Agricultura em Minas Gerais - SFA - MG-Mapa -, à

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais -

Emater - e ao Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - o Projeto de Lei nº 3.753/2009

(relator: Deputado Padre João); à Secretaria de Estado de Saúde o Projeto de Lei nº

3.911/2009 (relator: Deputado Chico Uejo); e à Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão o Projeto de Lei nº 3.963/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). O

parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.851/2009 e o requerimento de sua retirada de

pauta, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, deixam de ser apreciados em

virtude de prorrogação de prazo regimental solicitada pelo relator, Deputado

Sebastião Costa. O Projeto de Lei nº 3.872/2009, no 1º turno, é retirado de pauta,

atendendo-se a requerimento do Deputado Duarte Bechir, aprovado pela Comissão.

Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.890/2009

(relator: Deputado Fábio Avelar, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

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

em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade dos Projetos de Lei nºs 2.467/2009 (relator:

Deputado Dalmo Ribeiro Silva); e 3.421/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa).

Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os

pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs

3.119/2009 com a Emenda nº 1; 3.431, 3.495/2009 com a Emenda nº 1; 3.282/2009

com a Emenda nº 1; 3.918; 3.922/2009 com a Emenda nº 1; 3.933; 3.947; 3.948;
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3.956; 3.957/2009 com a Emenda nº 1; e 3.967/2009 (relator: Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, os nove últimos em virtude de redistribuição); 3.254, 3.628, 3.906,

3.916, 3.942, 3.952, 3.955/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa); 3.310, 3.514 e

3.901/2009, estes com a Emenda nº 1; 3.936; 3.946/2009 com a Emenda nº 1 e

3.966/2009 (relator: Deputado Padre João); 3.701, 3.944 e 3.961/2009 (relator:

Deputado Chico Uejo); e 3.789/2009 com a Emenda nº 1; 3.909; 3.943; 3.954/2009

com a Emenda nº 1 e 3.965/2009 (relator: Deputado Duarte Bechir, em virtude de

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

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos em que se solicita sejam baixados em

diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 3.903, 3.904, 3.913, 3.915, 3.921, 3.923,

3.925, 3.927, 3.931, 3.940, 3.945, 3.949, 3.950, 3.964 e 3.958/2009 e ao

Departamento de Estradas e Rodagem - DER-MG - o Projeto de Lei nº 3.968/2009.

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

extrordinária, dia 26/11/2009, às 9h30min, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo - Padre João - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/11/2009

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros e

Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, nos

termos regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

informa que a reunião se destina a discutir, em audiência pública, a situação de

associações que, supostamente, comercializam seguros automotivos sem

autorização dos órgãos competentes. O Presidente acusa o recebimento do Projeto
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de Lei nº 3.813/2009, em 1º turno, para o qual designou como relator o Deputado

Leonardo Moreira. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir os Srs. Clever Prados da Fonseca, Delegado de Polícia, representando o Sr.

Jerry Antunes de Oliveira, Superintendente Regional da Polícia Federal; o Cel. BM

Israel Marcos Rosa Pereira, Corregedor do Corpo de Bombeiros Militar,

representando o Cel. BM. Gilvan Almeida Sá, Comandante-Geral dessa corporação;

os Srs. Edson Antenor Lima Paula, Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor e

Coordenador da Área de Finanças do Procon Estadual; Gumercindo Rocha Filho,

Chefe de Gabinete da Superintendência de Seguros Privados - Susep -; Marcelo

Rodrigo Barbosa, Coordenador do Procon Assembleia; Geraldo Freitas,

representando o Cb. BM Alexandre Rodrigues, Presidente da Associação de

Servidores do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Minas Gerais - Ascobom -, que

são convidados a tomar assento à mesa. Na condição de autor do requerimento que

deu origem ao debate, o Deputado Délio Malheiros 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

dos convidados, dos parlamentares e demais participantes, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros - Gil Pereira.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

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

16ª LEGISLATURA, EM 25/11/2009

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis

e Cecília Ferramenta e os Deputados Ivair Nogueira e Duarte Bechir, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Vanderlei Miranda.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
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subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater a questão dos cursos profissionalizantes e de

qualificação profissional necessários para a realização da Copa do Mundo de 2014; e

de discutir e votar proposições da Comissão. Prosseguindo, a Deputada Rosângela

Reis comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Wilian Vagner Moreira, Diretor

Coordenador-Geral do Sindieletro, e Michel Temer, Presidente da Câmara dos

Deputados, publicados no “Diário do Legislativo” de 21/11/2009; e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou o relator citado a

seguir: Projetos de Lei nºs 3.754/2009, no 1º turno; 3.907, 3.908, 3.910, 3.914 e

3.924/2009, em turno único (Deputado Ivair Nogueira). A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Fernando Sette, Subsecretário de

Trabalho, Emprego e Renda; Cláudia Gil, Diretora de Planejamento da Secretaria de

Turismo; Sebastião Antônio dos Reis e Silva, Diretor Regional do Senac; Paulo César

Boechat Lemos, Vice-Presidente da Confederação Brasileira de Convention & Visitors

Bureaux - CBC&VB -; e o Ten.-Cel. PM Antônio de Carvalho Pereira, Comandante do

Batalhão de Polícia de Eventos, da PMMG, representando o Sr. Daltro Nogueira,

Presidente da Câmara Empresarial de Turismo da Federação do Comércio de Minas

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

palavra ao Deputado Vanderlei Miranda, autor do requerimento que deu origem ao

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

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

conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos

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

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

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

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.604, 3.722, 3.818, 3.867, 3.868, 3.879,

3.893 e 3.894/2009 (relatora: Deputada Cecília Ferramenta); 3.758, 3.835, 3.843 e

3.861/2009 (relator: Deputado Ivair Nogueira), que receberam parecer por sua

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

Requerimentos nºs 5.011 e 5.012/2009. Submetidos a discussão e votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
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3.602, 3.643, 3.744, 3.760, 3.762, 3.763, 3.769, 3.771 e 3.792/2009. Cumprida a

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

convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2009.

Rosângela Reis, Presidente.

ATA DA 40ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

26/11/2009

Às 9h13min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Mara

(substituindo o Deputado Durval Ângelo, por indicação da Liderança do Bloco PMDB-

PT) membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento

Rodrigues. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria Tereza Lara,

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir,

em audiência pública, denúncias de irregularidade na escala de serviço dos policiais

militares lotados no 33º Batalhão da Polícia Militar - BPM -, em Betim, obrigados a

trabalhar nos dias de folga para repor o tempo de afastamento sob licença médica. A

Presidência registra a presença dos Deputados Arlen Santiago (substituindo o

Deputado Delvito Alves, por indicação da Liderança do PTB), membro da supracitada

Comissão, e Domingos Sávio. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir os Srs. Ten. Cel. PM Jorge Dias Júnior, Diretor-Geral e

Comandante do Hospital Militar - HPM -; Subten. PM Luiz Gonzaga Ribeiro,

Presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais

- Aspra - PM-BM -; Ten.Cel. PM Antônio Leandro Bettoni da Silva, Comandante do

33º BPM, em Betim; Maj. PM Paulo Sérgio, Comandante da 174ª Companhia da

Polícia Militar; e Maj. PM Alexandre Costa Pinto, Comandante da 177ª Companhia da

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

palavra ao Deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem ao

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

para que façam suas exposições. Registra-se a presença do Deputado Durval
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Ângelo. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas

taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

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

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.067/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.067/2009, de Maria Goretti Simões, visa à

criação de ação no PPAG 2008-2011, denominada Incentivo à Criação de Bancos de

Alimentos, com a finalidade de incentivar financeiramente os Municípios para a

criação de bancos de alimentos.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 29/10/2009, em Juiz de Fora, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe tem por objetivo a criação de bancos de alimentos, por

meio de criação de ação no PPAG.

Os bancos de alimentos inserem-se nas iniciativas de segurança alimentar e visam

a evitar o desperdício de alimentos, bem como promover o abastecimento em regiões

carentes. Os produtos são recebidos, selecionados, separados em porções,

processados, embalados e distribuídos gratuitamente às entidades assistenciais,

como forma de complementação às refeições diárias da população assistida.

O governo federal desenvolve um programa específico para banco de alimentos em
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cidades com população acima de 100 mil habitantes. Em Minas Gerais, esse

programa está em funcionamento nos seguintes Municípios: Belo Horizonte,

Contagem, Formiga, Janaúba, Ribeirão das Neves, Sabará, Ubá, Uberaba,

Uberlândia e Varginha.

Apesar de meritória, atenderemos melhor à proposta por meio de requerimento

dirigido ao Conselho Estadual de Segurança Alimentar – Consea-MG –, já que as

ações de segurança alimentar e nutricional devem, de preferência, ser realizadas nos

Centros de Referência Nutricional e Segurança Alimentar – Cresans.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.067/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.072/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.072/2009, de Dalva Ferreira Batista Lima, do

Fórum de Desenvolvimento Mesorregional, e outros, visa à alteração da Ação 1367 -

Infraestrutura de Apoio Tecnológico do PPAG 2008-2011, modificando a

regionalização e redistribuindo as metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 20/10/2009, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em tela busca alterar o projeto estruturador

Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva, que objetiva prover alternativas para a

convivência com a seca e as bases para o desenvolvimento sustentável e includente
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da produção local e para o aumento da produtividade no campo, inclusive o que

tange ao modo de produção agroecológico e orgânico, com ênfase na formação

profissional, na promoção do protagonismo e do empreendedorismo e na

identificação de mercados e acesso a estes, com vistas à melhoria da qualidade de

vida do povo de Minas Gerais. A Ação 1367 pretende instalar unidades de apoio

tecnológico de pesquisa, para implantação de um sistema de pesquisa agroindustrial

e difusão de tecnologia na região. A Proposta de Ação Legislativa nº 1.072/2009 visa

a estabelecer para a região do Jequitinhonha-Mucuri metas físicas e financeiras para

essa ação, para o ano de 2010, uma vez que na proposta encaminhada pelo governo

só há previsão de metas para essa região em 2011. A proposta de ação legislativa

tem o objetivo de antecipar a execução do centro tecnológico, uma vez que a região

do Jequitinhonha-Mucuri sofre com a seca e a pobreza e o centro de pesquisa e

difusão de tecnologia poderá contribuir para gerar o desenvolvimento sustentável da

atividade econômica na região.

O relatório de execução da meta financeira até outubro de 2009, segundo

levantamento da Consultoria Temática da Casa, demonstra o desembolso

aproximadamente de 7% dos valores previstos. Esse dinheiro foi aplicado na

elaboração do projeto executivo do Centro Tecnológico de Corinto. Nos próximos

anos está prevista a instalação dos centros tecnológicos de Montes Claros, Teófilo

Otôni e Diamantina.

A alteração da proposta se concretizará por meio de emenda ao Projeto de Lei nº

3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG 2008 - 2011.

Dessa forma, propomos o remanejamento, para a região do Jequitinhonha-Mucuri,

de metas física e financeira dessa ação para 2010, redistribuindo-se, para isso, o

dinheiro previsto para as demais regiões.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.072/2009, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - João Leite.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.263/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação de Prefeito José Boaventura Leite Jr. ao trecho da Rodovia

MG-0925 entre a BR-135 e a sede do Município de Morro da Garça.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que

apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,

nos termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.263/2009 tem por finalidade dar a denominação de Prefeito

José Boaventura Leite Jr. ao trecho da Rodovia MG-0925 compreendido entre a BR-

135 e a sede do Município de Morro da Garça.

O homenageado nasceu em Morro da Graça, em 1921. Após concluir seus estudos,

mudou-se para Pirapora, onde exerceu a função de piloto civil no aeroclube da

cidade. Somente no final de década de 40, retornou a sua cidade natal, onde

trabalhou como comerciante e fazendeiro.

Preocupado com o desenvolvimento da comunidade, empenhou-se na luta por sua

emancipação, e, em dezembro de 1962, Morro da Garça passou a fazer parte do

mapa de Minas Gerais como Município.

Sendo seu primeiro Prefeito e dispondo de parcos recursos financeiros, exerceu

seu mandato com criatividade e disposição. Foi responsável pela construção de oito

escolas; iluminação da cidade, por meio de gerador a diesel de alta potência;

implantação de saneamento básico; construção e melhoramento de mais de 150

quilômetros de estrada e várias pontes; instalação de maquinário de confecção da

primeira rede de distribuição de água por níveis e muitas outras obras.

Como líder humanitário, sério e perseverante, José Boaventura Leite Jr. conseguiu

entrar na história e no coração da população de Morro da Garça. Como

reconhecimento pelos serviços prestados àquela comunidade, consideramos

meritória a aprovação do Projeto de Lei nº 3.263/2009.
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Esclarecemos que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, suprimiu o art. 2º, que determinava ao DER-MG a colocação de placas

indicativas com o nome da rodovia, por se tratar de atividade de competência dessa

autarquia, o que dispensa dispositivo normativo a respeito.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.263/2009, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.663/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Apreender de Tecnologia, Educação,

Empreendedorismo, Saúde e Ação Social - Iateesas -, com sede no Município de

Araxá.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/8/2009 e distribuída às

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

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.663/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Apreender de Tecnologia, Educação, Empreendedorismo, Saúde e Ação

Social - Iateesas -, com sede no Município de Araxá.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo
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exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 6º determina que seus

Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes não sejam

remunerados; e o art. 36 dispõe que, em caso de sua extinção, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.663/2009.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.907/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Sion –

ACBS –, com sede no Município de Governador Valadares.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.907/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Sion – ACBS –, com sede no Município de Governador

Valadares, entidade sem fins econômicos que tem como finalidade coordenar

movimentos sociais, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida da população

local.

Para cumprir os seus objetivos, a instituição desenvolve serviços e atividades

assistenciais destinadas especialmente aos mais carentes, incentivando a

participação concreta na defesa dos interesses coletivos e propiciando o
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desenvolvimento do espírito de comunidade, o bom relacionamento e o convívio entre

seus associados.

Diante da relevância de seu trabalho, é oportuno e meritório conceder-lhe o título de

utilidade pública.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º

do seu estatuto

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.907/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.960/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

O projeto de lei em análise, decorrente do desmembramento da proposição s/no,

encaminhada pelo Governador do Estado a esta Casa, por meio da Mensagem no

420/2009, tem por objetivo dar denominação aos prédios públicos e ao auditório da

Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves, localizada no

Município de Belo Horizonte.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “b”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.960/2009 tem por escopo dar denominação aos prédios

públicos e ao auditório da Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida

Neves, localizada no Município de Belo Horizonte.

Nos termos da proposição, os prédios destinados à sede do Poder Executivo e ao

auditório na Cidade Administrativa recebem as denominações de Palácio Tiradentes
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e Auditório Presidente Juscelino Kubitschek, respectivamente. Já o Prédio I e Prédio

II, localizados na porção nordeste da Cidade Administrativa, recebem a denominação

de Minas e Gerais, respectivamente.

Segundo informa o autor da matéria, a iniciativa busca perpetuar as memórias de

Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira, e do Presidente Juscelino Kubistchek.

Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi um dentista, tropeiro, minerador,

comerciante, militar e ativista político, que atuou no Brasil colonial, mais

especificamente nas Capitanias de Minas Gerais e Rio de Janeiro. É reconhecido

como mártir da Inconfidência Mineira e considerado atualmente Patrono Cívico do

Brasil, sendo a data de sua morte, 21 de abril, feriado nacional. Seu nome consta

também no Livro de Aço do Panteão da Pátria e da Liberdade, sendo considerado

Herói Nacional.

Juscelino Kubitschek de Oliveira foi um médico, militar e político brasileiro.

Conhecido como JK, foi Prefeito de Belo Horizonte, Governador de Minas Gerais

(1951-1955) e Presidente do Brasil entre 1956 e 1961. Foi o responsável pela

construção da nova Capital Federal, Brasília, executando antigo projeto de mudança

da Capital para promover o desenvolvimento do interior do País e a sua integração.

Durante todo o seu governo, o Brasil viveu um período de desenvolvimento

econômico e estabilidade política. Com um estilo inovador na política brasileira, JK

construiu em torno de si uma aura de simpatia e confiança entre os brasileiros, sendo,

ainda hoje, um dos políticos mais admirados do cenário nacional.

Por essas razões, entendemos que são justas e oportunas as homenagens

prestadas a Tiradentes e ao Presidente Juscelino Kubitschek, nomes que, juntamente

com as denominações Minas e Gerais, que prestigiam o nosso Estado, refletem muito

bem a dimensão histórica da criação da Cidade Administrativa.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.960/2009 em

turno único.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Neider Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.978/2009
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Deiró Marra, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro Educacional Pedro Bernardes Dias, com sede no Município

de Patrocínio.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/11/2009 e distribuída às

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

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme preceitua o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.978/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro Educacional Pedro Bernardes Dias, com sede no Município de Patrocínio.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 27 que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros e instituidores serão inteiramente

gratuitas; e no art. 31 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.978/2009.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.980/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Recreativa do Tradição Esporte Clube -

Artec -, com sede no Município de Três Marias.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/11/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.980/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Recreativa do Tradição Esporte Clube - Artec -, com sede no Município

de Três Marias.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no § 2º do art. 9º que

seus Diretores e Conselheiros não serão remunerados, sendo vedada a distribuição

de lucros, bonificações ou outras vantagens; e, no parágrafo único do art. 29 que, em

caso de dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em benefício de entidades

congêneres, registradas no Conselho Nacional de Assistência Social, ou de entidade

pública, com sede e atividade no País.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 3.980/2009.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Padre João - Chico

Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.985/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Lar São Francisco de Assis, com sede no Município de

Piumhi.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/11/2009 e distribuída às

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

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.985/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar

São Francisco de Assis, com sede no Município de Piumhi.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no § 2º do art. 19 que

as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e no art. 31

que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

instituição de caráter assistencial similar.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 3.985/2009.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Chico Uejo - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.988/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Unaí

com sede no Município de Unaí.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/11/2009, e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.988/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário de Segurança Pública de Unaí, com sede no Município de

Unaí.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 26 dispõe que, em caso

de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidades afins; e o art. 30

determina que os membros da Diretoria e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal não

serão remunerados.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.988/2009.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Padre João - Chico

Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.998/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Obra Social Maria do Carmo Fonseca

Silva, com sede no Município de Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/11/2009 e distribuída às

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

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.998/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Obra Social Maria do Carmo Fonseca Silva, 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. 16 que seus

dirigentes, conselheiros e associados não serão remunerados; e no art. 24, § 2º que,

na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social e sem fins
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lucrativos.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1 na parte conclusiva deste parecer, que dá nova redação ao art. 1º do

projeto, com a finalidade de adequar sua denominação ao consubstanciado no art. 1º

de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.998/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade denominada Obra Social

Maria do Carmo Fonseca Silva de Promoção e Amparo às Pessoas da 3ª Idade, às

Crianças e às Pessoas Carentes, com sede no Município de Contagem.”.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Chico

Uejo - Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.001/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de Juruaia, com sede no

Município de Juruaia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/11/2009 e distribuída às

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

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.001/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar

São Vicente de Paulo de Juruaia, com sede no Município de Juruaia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado seja
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 33 que os

membros da Diretoria e do Conselho Fiscal não receberão qualquer remuneração

pelo desempenho de sua funções; e no art. 38 determina que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere local,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.001/2009.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.002/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Juruaia –

ACMJ –, com sede no Município de Juruaia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/11/2009 e distribuída às

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

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.002/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Moradores de Juruaia – ACMJ –, com sede no Município
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de Juruaia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 29 que as

atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados, não serão

remuneradas; e no art. 33 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica e

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.002/2009.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 57/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, a proposição em

epígrafe altera a Lei Complementar nº 102, de 17/1/2008, que organiza e estrutura o

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 19/11/2009, o projeto foi distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública para receber

parecer, nos termos do art. 192 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos jurídico,

constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.
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Fundamentação

A proposição sob comento visa a alterar o parágrafo único do art. 17 e o art. 25 da

Lei Complementar nº 102, de 2008, ambos os dispositivos relacionados com direitos

e prerrogativas de Conselheiros e Auditores da Corte de Contas. No primeiro caso, a

redação proposta determina que “as férias dos Conselheiros e dos Auditores

corresponderão, quanto à duração, às que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional

assegura aos membros do Poder Judiciário, na forma que dispuser o Regimento

Interno do Tribunal” (grifo nosso). No segundo caso, a redação sugerida estabelece

que “o Auditor, quando em substituição a Conselheiro, terá as mesmas garantias,

impedimentos, direitos e prerrogativas do titular, e, quando no exercício das demais

atribuições da judicatura, os do Juiz de Direito da entrância mais elevada na

organização judiciária do Estado” (grifo nosso). Os termos grifados correspondem às

inovações introduzidas pelo projeto.

A redação atual do parágrafo único do art. 17 da citada Lei Complementar nº 102

prescreve que as férias dos Auditores correspondem às estabelecidas no art. 152 da

Lei nº 869, de 1952, que contém o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado,

ou seja, 25 dias úteis, que é a duração normal das férias dos servidores

administrativos que mantêm relação profissional com o poder público.

A disposição atual do art. 25, por sua vez, estabelece que “o Auditor tem os

mesmos impedimentos e garantias do Juiz de Direito da entrância mais elevada na

organização judiciária do Estado e, quando em substituição a Conselheiro, as

mesmas garantias e impedimentos deste”, preceito que reproduz o comando do § 1º

do art. 79 da Carta mineira, com a redação dada pela Emenda à Constituição do

Estado nº 78, de 2007.

De acordo com a sistemática constitucional vigente, o cargo de Auditor do Tribunal

de Contas do Estado é provido mediante aprovação em concurso público de provas e

títulos, consoante dispõe o § 3º do art. 79 da Carta mineira, o qual foi introduzido pela

Emenda à Constituição do Estado nº 69, de 2004. Assim, o procedimento

administrativo para ingresso na carreira de Auditor é o mesmo para os demais

servidores ocupantes de cargo efetivo, cuja investidura está condicionada à

aprovação prévia no certame. Isso demonstra que, atualmente, os Auditores da Corte
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de Contas também se encartam na categoria de servidores públicos, visto que tais

autoridades mantêm vínculo profissional com o Estado, o que exclui a hipótese de

enquadrá-las na categoria de agente político. Antigamente, os Auditores eram

nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, após a aprovação da escolha pela

Assembleia Legislativa, o que realçava o critério eminentemente político dessa

escolha. Assim, a indicação política, caracterizada pela ampla liberdade de escolha

do Auditor, cedeu lugar ao procedimento do concurso público, que densifica o

princípio da igualdade e enaltece o mérito para o ingresso na função pública.

Entretanto, essa mudança constitucional quanto à forma de investidura dos

Auditores da Corte de Contas não significa que tais autoridades tenham-se igualado à

grande massa de agentes administrativos do Estado. Trata-se, na verdade, de uma

categoria especial de servidores públicos em razão da natureza de suas relevantes

atribuições constitucionais, que muito se aproximam das atribuições dos membros do

Poder Judiciário. O Tribunal de Contas, embora seja órgão auxiliar do Poder

Legislativo no exercício do controle externo, dispõe de competências próprias,

mormente a de julgamento das contas dos administradores públicos. É, pois, um

órgão de estatura constitucional, com autonomia administrativa e financeira, o qual se

submete a normas específicas. Assim, a natureza especial da Corte de Contas

implica um regime jurídico diferenciado de seus integrantes, entre os quais se

destacam os Auditores, que devem ter as mesmas garantias e impedimentos dos

magistrados. Se tais autoridades exercem atividade julgadora, análoga à dos

membros do Judiciário, devem gozar não só das mesmas garantias e impedimentos

dos Juízes, mas também dos mesmos direitos às férias. Consequentemente, os

Auditores devem usufruir de 60 dias de férias anuais, e não de 25 dias úteis, que é a

regra geral aplicável aos servidores públicos comuns. As peculiaridades da função de

Auditor justificam igualdade de tratamento em relação aos magistrados no tocante à

duração das férias regulamentares.

A título de ilustração, cabe ressaltar que o “caput” do art. 42 da Resolução nº 155,

de 2002, que contém o Regimento Interno do Tribunal de Contas da União,

estabelece que “os ministros, após um ano de exercício, terão direito a sessenta dias

de férias por ano, observada a escala aprovada pelo Presidente e comunicada ao
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Plenário no mês de dezembro” (grifo nosso). Ademais, o art. 57 do citado diploma

normativo manda aplicar aos Auditores várias disposições relativas aos Ministros,

especialmente a regra do art. 42, que cuida das férias de 60 dias, com a ressalva de

que não poderão coincidir as férias de mais de um deles.

Dessa forma, afigura-se-nos compatível com a ordem constitucional vigente a

alteração proposta pelo Tribunal de Contas do Estado. Todavia, entendemos que a

proposição merece alguns reparos de redação legislativa, o que fazemos por meio do

Substitutivo nº 1, sem comprometer o espírito da norma. Além disso, aproveitamos a

oportunidade para corrigir um erro material que consta no art. 8º, I, “b”, da

mencionada Lei Complementar nº 102, de 2008, o qual faz remissão equivocada a

dispositivo da lei.

Conclusão

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

do Projeto de Lei Complementar nº 57/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008, que organiza e

estrutura o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O parágrafo único do art. 17 da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro

de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 17 – (...)

Parágrafo único – As férias do Conselheiro corresponderão, quanto à duração, às

que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional assegura aos membros do Poder

Judiciário, na forma que dispuser o Regimento Interno do Tribunal.”.

Art. 2º – O art. 25 da Lei Complementar nº 102, de 2008, passa a vigorar acrescido

do seguinte parágrafo único:

“Art. 25 – (...)

Parágrafo único – Aplica-se ao Auditor o disposto no parágrafo único do art. 17

desta lei.”.

Art. 3º – A alínea “b” do inciso I do art. 8º da Lei Complementar nº 102, de 2008,

passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 8º – (...)

I – (...)

b) um, dentre Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal indicados em

lista tríplice, segundo critérios estabelecidos na alínea ‘a’ deste inciso;”.

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

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Délio Malheiros -

Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.353/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe determina que o

Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam - conceda aos consumidores rurais de

baixa renda da região mineira da Sudene e da área do Idene a outorga de água,

subsidiado pelo Fundo de Combate à Pobreza - FCP - e outras fontes, e determina

providências pertinentes.

Preliminarmente, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e

de Minas e Energia. A primeira concluiu por sua constitucionalidade, juridicidade e

legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

A segunda opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1, apresentado

pela Comissão precedente, com a Emenda nº 1, que apresentou.

Agora vem a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos

regimentais.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe determina que o Instituto Mineiro de Gestão das Águas

- Igam - conceda subsídios para a outorga de água aos consumidores rurais de baixa

renda da região mineira da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste -

Sudene - e da área do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas

Gerais - Idene -, com recursos provenientes do Fundo de Combate à Pobreza - FCP -

e outras fontes.

Segundo seu autor, o objetivo do projeto é adequar as taxas cobradas pelo Igam à
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realidade dos produtores rurais da região da Sudene e do Idene, de forma a contribuir

para superar as dificuldades econômicas e sociais da região.

Diante da complexidade do tema, a Comissão de Constituição e Justiça baixou o

projeto em diligência ao Igam e, após extensa análise jurídica da matéria, destacou a

declaração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável - Semad - de que “o IGAM, desde o ano de 2007, vem trabalhando em

uma proposta de revisão das Deliberações Normativas do Conselho Estadual de

Recursos Hídricos, sendo certo que já há estudos do Instituto que contemplarão

todos os modos de uso, realizando, assim, uma estratificação dos custos, visando

isentar os produtores rurais em regime familiar, conforme a Lei Federal nº 11.326, de

2006”. Assim, concluiu que “as pretensões do projeto que não estejam contempladas

pela política de recursos hídricos estadual já estão sendo avaliadas, com amparo em

critérios e estudos técnicos, estabelecidos pelos órgãos que compõem o Sistema de

Recursos Hídricos estadual”.

Para conciliar o inegável mérito da proposta com os limites impostos pela

Constituição, a Comissão propôs a inserção, na legislação mineira, de dispositivo que

torna obrigatório o tratamento diferenciado para beneficiar o público objeto do projeto,

ao apresentar o Substitutivo nº 1. A inserção de tal comando permitirá que os órgãos

integrantes do Sistema de Recursos Hídricos estadual, com base em estudos

técnicos, tenham “a maleabilidade imprescindível para tratar desigualmente os

desiguais, na medidas de suas desigualdades”. Além disso, tal comando é válido

independentemente do instrumento ou do veículo legal que é ou venha a ser utilizado

para a cobrança pela outorga do uso da água.

As entidades do sistema hídrico estadual foram criadas e desenvolvem suas

atividades com o objetivo de diminuir as desigualdades regionais em nosso Estado e

buscar soluções para problemas recorrentes naquelas regiões, tais como a

distribuição irregular dos recursos hídricos, longas estiagens, baixo Índice de

Desenvolvimento Humano – IDH –, baixo desenvolvimento econômico e pequeno

volume de investimentos privados na economia, entre outros.

Assim, é imperiosa a instituição de políticas públicas e de incentivos, como os aqui

pleiteados, para amenizar as desigualdades socieconômicas e regionais. A
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adequação das taxas cobradas pelo Igam à realidade dos produtores rurais da região

da Sudene e do Idene, como proposta no Substitutivo nº 1, contribui para superar as

dificuldades econômicas e sociais da região.

Para adequar o substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça à

terminologia empregada na Lei nº 13.199, de 1999, a Comissão de mérito propôs a

Emenda nº 1, com a qual concordamos integralmente.

Lembramos ainda que é inviável prever no projeto que os custos da subvenção à

concessão da outorga de água corram por conta da arrecadação de 2% do

orçamento do Fundo de Combate à Pobreza ou de outras fontes. A criação de um

fundo estadual com tal objetivo está prevista no art. 82 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição da República. Todavia, no âmbito do

Estado, tal fundo ainda não foi criado.

Entendemos que o projeto busca compatibilizar o gerenciamento dos recursos

hídricos com o desenvolvimento regional, bem como garantir o efetivo direito de uso

da água, conforme diretrizes e objetivos da política de recursos hídricos do Estado.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não há óbice à aprovação do projeto,

uma vez que sua implantação está prevista em lei estadual.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.353/2009 no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a

Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Minas e Energia.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio, relator - Adelmo Carneiro Leão - Juarez

Távora - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.734/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe dispõe sobre a

regularização da situação funcional de servidores do Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG – e do Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg.
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A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da proposição na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A

Comissão de Administração Pública exarou o seu parecer pela aprovação do projeto

na forma desse substitutivo. Agora, vem a matéria para ser analisada nos lindes da

competência desta Comissão, nos termos regimentais.

Fundamentação

A proposição em tela visa a regularizar a situação funcional de 309 servidores do

DER-MG e de 4.166 servidores do Ipsemg, que ingressaram no serviço público por

meio de deliberação, resolução ou decreto.

Segundo o Executivo, a proposição resulta do clamor contínuo e ininterrupto de tais

servidores.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou minuciosamente a matéria e

concluiu que a admissão desses servidores observou os requisitos legais, visto que a

constituição vigente à época não exigia a aprovação em concurso público para

ingresso nos cargos em tela. A Comissão concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo nº 1, que

acolhemos, e que teve o intuito de adequar a proposição à técnica legislativa.

A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma

desse substitutivo.

No âmbito estrito de competência desta Comissão, nos termos do art. 100, inciso II,

combinado com o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno, qual seja,

analisar a repercussão financeira das proposições, entendemos que a matéria não

encontra óbice a sua tramitação.

Segundo a Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, não haverá qualquer

impacto financeiro para as autarquias envolvidas, uma vez que está sendo mantida a

remuneração nos moldes anteriormente pagos por elas.

A aprovação da proposição não acarreta aumento de despesa na Lei Orçamentária,

mantendo-se, assim, inalterada a relação entre receita e despesas.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.734/2009, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
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Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Juarez Távora, relator - Lafayette de Andrada - Dalmo

Ribeiro Silva - Inácio Franco - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.734/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

Por meio da Mensagem nº 403/2009, o Governador do Estado enviou a esta Casa o

projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dispor sobre “a regularização da

situação funcional de servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de

Minas Gerais”.

A proposição foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

Cabe, agora, a esta Comissão, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de

mérito.

Fundamentação

A proposição em análise objetiva regularizar a situação funcional de 309 servidores

pertencentes ao quadro permanente de cargos e funções do DER-MG e de 4.166

servidores do Ipsemg, que ingressaram no serviço público sob o regime estatutário,

sendo que 2.407 servidores já estão aposentados.

Nesse passo, pretende-se convalidar, vale dizer, assegurar validade aos efeitos já

produzidos pelos atos de provimento dos servidores do DER-MG, decorrentes do

Decreto nº 17.003, de 24/2/75, e do Decreto nº 22.665, de 14/1/83, e pelos atos

relativos a direitos e vantagens concedidos a esses servidores.

Conforme demonstrado pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta é

amparada em princípios do Direito e em decisão recente do Supremo Tribunal

Federal. Quanto ao mérito, não há dúvida quanto à sua conveniência e oportunidade,

já que ela visa a dar segurança jurídica a esses servidores e ao próprio administrador

público, além de respeitar a boa-fé objetiva e a confiança do servidor na
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administração pública. Entendemos, então, que a medida é meritória.

Igualmente, ficam convalidados os atos de provimento e os relativos a direitos e

vantagens concedidos aos servidores do Instituto de Previdência do Estado de Minas

Gerais - Ipsemg -, de que tratam as Deliberações nº 38, de 1973, nº 31, de 1977, e

nºs 28 e 50, ambas de 1986, e a Resolução nº 29, de 1965, do Conselho Diretor do

Ipsemg, homologadas pelo Governador.

Verifica-se da exposição de motivos que acompanha a Mensagem do Governador

que a medida proposta tem o escopo de preservar a estabilidade jurídica da relação

Estado/servidor, em observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica

e da irredutibilidade de vencimentos, haja vista que um grande número de servidores

já se aposentaram, tendo sido os respectivos atos de aposentadoria aprovados pela

egrégia Corte de Contas mineira.

Ressalte-se que a Comissão de Constituição e Justiça, no exame preliminar de

constitucionalidade da matéria, reconheceu que o postulado da segurança jurídica

está presente na iniciativa proposta, citando jurisprudência do Supremo Tribunal

Federal, que convalidou ato administrativo de transposição de carreira em favor de

servidor, em decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 466.546/RJ-Rio de

Janeiro, em 14/2/2006, tendo sido relator o Ministro Gilmar Mendes. Segundo o

entendimento da Suprema Corte, o ato administrativo praticado há mais de 14 anos,

que homologara a transposição, deveria ser mantido, “concedendo-se proteção ao

ato singular, em homenagem ao princípio da segurança jurídica”.

Pelas mesmas razões, também reconhecemos a necessidade de dar segurança

jurídica aos atos relativos aos direitos concedidos aos servidores do Instituto de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, garantindo-se a estabilidade

jurídica da situação existente hoje.

Conclusão

Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.734/2009 na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Domingos Sávio, relator - Padre João - Lafayette de

Andrada - Elmiro Nascimento - Neider Moreira - Ivair Nogueira.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.850/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe tem por

escopo acrescentar artigo à Lei nº 14.184, de 31/1/2002, que dispõe sobre o

processo administrativo na administração pública estadual.

Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a proposição a esta Comissão para exame de mérito, nos termos do

art. 102, I, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto sob comento visa a introduzir dispositivo na Lei nº 14.184, de 2002, que

dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual,

de modo a estabelecer prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou instância, de

procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessada pessoa

portadora de deficiência física ou mental ou pessoa portadora de tuberculose ativa,

esclerose múltipla, neoplasia maligna, cardiopatia grave ou síndrome de

imunodeficiência adquirida, entre outras doenças.

Para a obtenção do benefício, a pessoa interessada deverá requerê-lo à autoridade

administrativa competente, comprovando sua condição. Uma vez deferida a

prioridade, o projeto determina que os atos terão identificação própria que evidencie o

regime de tramitação prioritária, que prevalecerá mesmo após a morte do

beneficiado, por meio do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira em união

estável.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao apresentar o Substitutivo nº 1, corrigiu os

vícios de redação legislativa da proposta original e ampliou o universo das pessoas

beneficiadas pelo regime de tramitação prioritária, de forma a alcançar também os

indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos, tomando por base a Lei Federal nº

10.741, de 2003, que contém o Estatuto do Idoso.

Quanto à relação de doenças especificadas no projeto, trata-se de uma reprodução
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literal da Lei Federal nº 12.008, de 2009, que, a par de outras disposições, alterou a

Lei Federal nº 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da

administração pública federal, conforme salientado no parecer da mencionada

Comissão.

Não é demais ressaltar que processo administrativo tem sentido amplo e abarca

todas as matérias submetidas à apreciação do poder público, seja por iniciativa deste,

seja por provocação do interessado. Em ambos os casos, o Estado tem o dever de

decidir o processo, ainda que essa decisão não seja favorável à parte que deu causa

à instauração do procedimento. A noção básica de processo supõe um conjunto

ordenado e sequencial de atos que visem à prática de um ato final a ser emanado da

administração, caso em que todas as fases devem ser rigorosamente respeitadas

pela administração, que tem o poder legal de conduzir o procedimento. Este pode

ocorrer tanto para solucionar um conflito quanto para instituir uma medida

administrativa de cunho não litigioso. Nesse ponto, é precisa a lição de Sérgio Ferraz

e Adilson de Abreu Dallari, segundo os quais:

“A fórmula ‘processo administrativo’ traduz uma série de atos, lógica e juridicamente

concatenados, dispostos com o propósito de ensejar a manifestação de vontade da

administração. Múltiplas serão as faces de tal manifestação. Assim, tanto poderá ser

ela a formulação de uma política administrativa, quanto a dirimição de um litígio”.

(“Processo Administrativo”, 1ª ed., São Paulo, Malheiros, 2003, p. 25.)

O processo ou procedimento administrativo é um instrumento colocado à disposição

do cidadão para proteger seus direitos e interesses em face do poder público e dos

demais cidadãos, o que atesta sua relevância no Estado Democrático de Direito. O

instituto de que se cogita guarda íntima conexão com os direitos de petição e de

representação, ambos de estatura constitucional, que asseguram a qualquer pessoa

provocar os órgãos da administração pública de qualquer dos Poderes do Estado,

incluindo-se aí o Ministério Público e o Tribunal de Contas, para o esclarecimento de

situações de interesse público ou de interesse direto do postulante. Nessa linha de

raciocínio, quanto mais completa, clara e objetiva for a norma que rege tal

procedimento, mais útil ela será para garantir os direitos dos administrados perante o

Estado.
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O estabelecimento de um regime de tramitação prioritária para pessoas idosas ou

portadoras de deficiência física ou mental ou de doença grave nos processos

administrativos não constitui privilégio, vantagem ou benefício indevido nem afronta

os princípios da isonomia ou da razoabilidade. Trata-se, a bem dizer, de um

tratamento jurídico compatível com a situação peculiar desses cidadãos, que justifica

a celeridade na tramitação dos processos em que estejam envolvidos. Sob tal ótica,

não há como negar a importância e a oportunidade da proposição, que tem o escopo

de dispensar tratamento mais ágil a um segmento da sociedade que a ele faz jus,

além de suprir uma lacuna na legislação mineira que regula o processo

administrativo.

Por outro lado, parece-nos que a alteração que ora se pretende introduzir na Lei nº

14.184 servirá de estímulo para a utilização efetiva do processo administrativo pelas

pessoas beneficiadas pelo citado regime prioritário, o que reforça a ideia de

cidadania, tornando o procedimento mais participativo e menos autoritário. Quando as

pessoas participam e acompanham as decisões da administração, os riscos de

arbitrariedade diminuem consideravelmente. Nesse ponto, recorremos uma vez mais

aos ensinamentos de Sérgio Ferraz e Adilson Dallari:

“Cabe jamais esquecer: o processo administrativo aberto, visível, participativo, é

instrumento seguro de prevenção à arbitrariedade. Dele não se pode abrir mão,

minimamente que seja. Se bem é certo que a função administrativa não se perfaz

somente pela via do processo administrativo, inequívoco que essa é a via majoritária”.

(Op. cit., p. 24.)

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.850/2009 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Domingos Sávio, relator - Ivair Nogueira - Padre João

- Neider Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.858/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

11.830, de 6/7/95, que cria o Fundo Estadual de Habitação e dá outras providências.

A proposição origina-se do Projeto de Lei nº 3.481/2009, de mesma autoria, o qual

foi desmembrado por esta Comissão de Constituição e Justiça, com a finalidade de

preservar a unidade do objeto, conforme preceitua a técnica legislativa.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/10/2009, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer sobre sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe pretende modificar a Lei nº 11.830, de 6/7/95, que

dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação e dá outras providências, com o fito de

adequá-la à Lei Complementar nº 91, de 19/1/2006, que dispõe sobre a instituição, a

gestão e a extinção de fundos estaduais.

A matéria objeto da proposição em estudo se insere no domínio de competência

legislativa estadual, consoante o previsto no inciso I do art. 24 da Constituição da

República, que estabelece competência concorrente para legislar sobre direito

financeiro.

Relativamente à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, nada há, no caso,

que impeça a tramitação do projeto nesta Casa Legislativa.

Isso posto, passamos à análise do projeto, nos limites da competência desta

Comissão.

A proposição em exame pretende alterar todos os artigos que compõem a Lei nº

11.830, de 1995.

Primeiramente, a redação proposta para o art. 1º da lei que se pretende modificar

apenas faz referência à criação do Fundo Estadual de Habitação – FEH –,

atualizando a remissão legislativa ao indicar a Lei Complementar nº 91, de 2006.

O art. 2º contém os objetivos e as funções programática e de financiamento do

Fundo em questão, atendendo ao disposto no art. 3°,  incisos I e III, e no art. 4º, inciso

I, da citada lei complementar. Seu parágrafo único determina que a concessão de
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financiamento poderá ter parcela de recursos subsidiados, suportados pelo Fundo,

decorrentes ou não de convênios firmados pelo agente financeiro e destinados a

complementar a capacidade de pagamento das famílias beneficiárias, observados os

critérios definidos em cada programa, de acordo com o disposto no art. 23 da Lei

Federal nº 11.124, de 16 de 2005.

O art. 3º prevê que o prazo para a concessão de financiamento e a liberação de

recursos será de 10 anos contados a partir da data de vigência da lei, podendo ser

prorrogado uma única vez, por ato do Poder Executivo, por no máximo quatro anos,

consoante o disposto no inciso III do art. 4º e no § 2º do art. 18 da lei geral dos

fundos.

Relativamente ao prazo de duração do Fundo, verificamos que, nem na lei que se

pretende modificar nem no projeto em exame, não consta dispositivo nesse sentido,

podendo-se concluir que o prazo de duração do FEH é indeterminado, em

conformidade com o art. 5º, inciso I, alínea “b”, da citada lei complementar, como

também no art. 12, inciso I, da lei federal aduzida. Adiantamos que, no Substitutivo nº

1, redigido ao final deste parecer, acrescentamos tal informação no parágrafo único

do art. 3º.

O art. 4º, em observância aos arts. 2º, 3º, 4º, 11 e 17 da lei federal indicada –

conceitua programa de habitação de interesse social. Seu parágrafo único estabelece

a preferência pela utilização de energia solar na implantação de sistema de

aquecimento na hipótese de construção de habitação urbana ou rural com recursos

do FEH, o que está de acordo com o art. 2º, inciso I, e com o art. 4º, inciso I, alínea

“a”, inciso II, alínea ”d”, da citada norma federal.

O art. 5º enumera os recursos do FEH, conforme reza o art. 4º, inciso IV, da lei

geral dos fundos. Seu § 1º estabelece que serão eles aplicados em consonância com

as diretrizes e prioridades estabelecidas na política e no plano estadual de habitação

de interesse social, de conformidade com as funções e os objetivos do Fundo. O § 2º

dispõe que, no exercício da função programática do Fundo, serão utilizados,

exclusivamente, os recursos alocados por órgãos, fundos e entidades federais, não

reembolsáveis e destinados a programas habitacionais. É o que determinam o art. 4º,

inciso IV, da lei geral dos fundos, e o art. 12, inciso I, da lei federal mencionada;



____________________________________________________________________________
291

segundo este, os Estados deverão constituir fundo, com dotação orçamentária

própria, destinado a implementar política de habitação de interesse social e a receber

os recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS. O § 3º

prescreve que o FEH transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagamento

integral ou parcial de serviço e amortização de dívidas contraídas pelo Estado em

operações de créditos interno e externo destinadas ao fundo, na forma e nas

condições estabelecidas em regulamento, conforme o art. 4º, inciso VIII, da lei

complementar citada. O § 4º prevê que o superávit financeiro do FEH, apurado ao

término de cada exercício fiscal, será mantido em seu patrimônio, ficando facultada a

sua transferência aos exercícios seguintes, conforme dita o art. 15 da lei

complementar em questão. O § 5º estabelece que, na hipótese de extinção do fundo,

seu patrimônio, inclusive os direitos creditícios, reverterá ao Tesouro do Estado, na

forma do regulamento, atendendo ao § 1º do art. 17 da lei complementar referida.

O art. 6º prevê o rol de beneficiários do FEH, em consonância com o art. 4º, inciso

VI, da citada lei complementar.

O art. 7º contém os requisitos para a concessão de financiamento e a liberação dos

recursos, de acordo com o disposto no art. 4º, inciso II, da lei complementar em

questão.

O art. 8º especifica as condições gerais a serem observadas pelos programas que

serão mantidos com recursos do Fundo, em consonância com o art. 4º, inciso II, da

lei complementar citada.

O art. 9º estabelece que, no caso de descumprimento, por parte do beneficiário, de

obrigação prevista no instrumento contratual, serão aplicados juros moratórios e

atualização monetária, conforme dispuser o regulamento, sem prejuízo das

penalidades cíveis, penais e administrativas aplicáveis, de acordo com o art. 4º, inciso

VI, alínea “b”, da lei complementar mencionada. Seu parágrafo único dispõe que

regulamento definirá os casos de infração que poderão acarretar o vencimento

extraordinário da totalidade da dívida, a devolução de recursos liberados pelo fundo

ao Município e os procedimentos aplicáveis no tratamento das situações de

inadimplemento técnico e financeiro.

O art. 10 determina que o órgão gestor do FEH será a Companhia de Habitação do



____________________________________________________________________________
292

Estado de Minas Gerais – Cohab-MG –, com as competências previstas nos arts. 8º e

9º, inciso I, da lei complementar em questão.

O art. 11 prevê que o agente financeiro do FEH será a Cohab-MG, que também

atuará como mandatária do Estado, com as atribuições previstas nos arts. 8º e 9º,

inciso III, da lei complementar aduzida. Os incisos do art. 11 encontram-se conforme

o disposto no art. 10 da lei complementar aduzida. Seu § 1º prescreve que o

Presidente da Cohab-MG é o coordenador de despesas do Fundo e que poderá

delegar tal atribuição. Tendo em vista a verificação de erro material na designação da

função atribuída ao Presidente da Cohab-MG, alteramos a sua redação para

“ordenador de despesas”. O § 2º determina que os gastos decorrentes de convênio

ou contrato de que tratam os incisos I e II do artigo serão custeados, total ou

parcialmente, com recursos do Fundo, sem prejuízo das aplicações programadas

para o período; contudo, tendo em vista o disposto no art. 10, § 1º, da lei

complementar referida, realizamos alteração, excluindo os gastos decorrentes da

celebração de convênio ou contrato previsto no inciso I. O § 3º reza que o agente

financeiro poderá, mediante comunicação prévia às Secretarias de Estado de

Planejamento e Gestão – Seplag – e de Fazenda – SEF –, atribuir ao fundo os

valores e as quantias que especifica, de acordo com o constante no art. 5º, inciso III,

e no art. 10, § 2º, da citada lei complementar.

O art. 12 estabelece regras sobre a remuneração do agente financeiro, atendendo

ao art. 12 da lei complementar mencionada.

O art. 13 trata do grupo coordenador do FEH, em observância ao art. 7º da mesma

lei complementar. Seu § 1º dispõe que, para efeito do cumprimento das normas do

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS –, o grupo coordenador

do Fundo é também o Conselho Gestor, o que está de acordo com o art. 10 da lei

federal citada e com o art. 9º, inciso IV, da lei complementar referida. O § 2º

estabelece as competências do grupo coordenador, atendendo ao art. 9º da mesma

lei complementar. O § 3º estabelece a forma pela qual serão escolhidos os membros

representantes da sociedade civil que irão compor o grupo coordenador do fundo, em

conformidade com o art. 7º da mesma lei complementar.

O art. 14 determina que cabe à Secretaria de Estado de Fazenda – SEF – a
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supervisão financeira do gestor e do agente financeiro do FEH, no que se refere à

elaboração de sua proposta orçamentária e do cronograma financeiro da receita e da

despesa, consoante o art. 16, parágrafo único, da mesma lei complementar.

O art. 15 estabelece que os demonstrativos financeiros do FEH obedecerão ao

disposto na Lei Federal nº 4.320, de 1964, e às normas específicas do Tribunal de

Contas do Estado, conforme o art. 19 da lei complementar aduzida.

Acrescentou-se, ainda, à citada lei o art. 16 e parágrafo único, prevendo que,

excepcionalmente, o Poder Executivo autorizará a transferência de direitos e

obrigações creditórios entre o FEH e a Cohab-MG, bem como as condições da

operação, medida semelhante à implementada quando da tramitação do Projeto de

Lei nº 2.176/2005.

Tendo em vista que o projeto de lei sob comento pretende alterar todos os artigos

da Lei nº 11.830, o que configura uma nova lei, necessária se faz a revogação da

referida norma e a edição de outra. É o que propomos, mediante a apresentação do

Substitutivo nº 1, redigido ao final deste parecer.

Lembramos que esta Comissão aprecia preliminarmente a proposição

exclusivamente sob o aspecto jurídico-constitucional, cabendo, a seguir, às

comissões de mérito a avaliação da conveniência e da oportunidade da matéria.

Conclusão

Com fundamento nos argumentos expendidos, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 3.858/2009 na forma do

Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação – FEH –, criado pela Lei nº 11.830, de

6 de julho de 1995.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O Fundo Estadual de Habitação – FEH –, criado pela Lei nº 11.830, de 6

de julho de 1995, passa a reger-se por esta lei.

Art. 2º – O FEH tem por objetivo dar suporte financeiro para a implantação e a

execução de programas vinculados a políticas habitacionais de interesse social para

a população de baixa renda e, nos termos dos incisos I e III do art. 3º da Lei
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Complementar nº 91,de 19 de janeiro de 2006, exercerá as seguintes funções:

I – programática, destinada à liberação de recursos não reembolsáveis para

Município, para entidade integrante da administração indireta de Município que

implemente programa habitacional destinado a famílias de baixa renda e para a

execução de programa especial de trabalho da administração pública estadual;

II – de financiamento, sendo os recursos destinados à concessão de financiamento

cujo retorno será incorporado ao patrimônio do Fundo, estabelecendo-se, assim, sua

natureza rotativa.

Parágrafo único – A concessão de financiamento de que trata o inciso II do “caput”

deste artigo poderá ter parcela subsidiada, suportada pelo FEH, decorrente ou não de

convênios firmados pelo agente financeiro e destinados a complementar a

capacidade de pagamento das famílias beneficiárias, observados os critérios

definidos em cada programa.

Art. 3º – O prazo para a concessão de financiamento e a liberação dos recursos no

âmbito do FEH será de dez anos contados da data de vigência desta lei, podendo ser

prorrogado por ato do Poder Executivo, uma única vez, pelo período máximo de

quatro anos, com base na avaliação de desempenho do Fundo.

Parágrafo único – O FEH terá prazo de duração indeterminado.

Art. 4º – Para os fins do disposto nesta lei, considera-se programa de habitação de

interesse social aquele cujos beneficiários sejam famílias de baixa renda e cujos

recursos sejam destinados a atender às seguintes modalidades de intervenção:

I – construção de unidades habitacionais urbana e rural;

II – aquisição de moradia pronta;

III – urbanização e recuperação de áreas degradadas;

IV – aquisição de materiais de construção;

V – produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;

VI – aquisição de terrenos, desde que vinculada à implantação de projetos

habitacionais de interesse social;

VII – reformas de unidades habitacionais de interesse social cujas condições de

higiene e segurança não atendam a um padrão mínimo de habitabilidade;

VIII – desenvolvimento de programas habitacionais integrados, que compreendam a
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construção de unidades habitacionais, o provimento de infraestrutura, a instalação de

equipamentos de uso coletivo e o apoio ao desenvolvimento comunitário;

IX – implantação de saneamento básico, infraestrutura e equipamentos urbanos,

complementares aos programas habitacionais de interesse social;

X – outras formas de provimento e acesso à moradia, mediante modalidades de

financiamento permitidas pela legislação.

Parágrafo único – Na construção de habitação urbana ou rural com recursos do

FEH, será dada preferência à utilização de energia solar na implantação de sistema

de aquecimento.

Art. 5º – São recursos do FEH:

I – dotações consignadas no orçamento do Estado bem como créditos adicionais;

II – retornos do principal e encargos de financiamentos concedidos pelo Fundo;

III – recursos provenientes de operações de créditos interno e externo firmadas pelo

Estado e destinadas ao fundo;

IV – recursos alocados por instituições financeiras destinados a programas

habitacionais;

V – recursos não reembolsáveis alocados por órgãos, fundos e entidades federais e

destinados a programas habitacionais;

VI – recursos de outras fontes.

§ 1º – Os recursos do FEH serão aplicados em consonância com as diretrizes e

prioridades estabelecidas na política e no Plano Estadual de Habitação de Interesse

Social, a que se refere a Lei nº 18.315, de 6 de agosto de 2009.

§ 2º – No exercício da função programática do Fundo, serão utilizados,

exclusivamente, os recursos da fonte prevista no inciso V deste artigo.

§ 3º – O FEH transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagamento integral ou

parcial de serviço e amortização de dívidas contraídas pelo Estado em operações de

crédito interno e externo destinadas ao Fundo, na forma e nas condições

estabelecidas em regulamento.

§ 4º – O superávit financeiro do FEH, apurado ao término de cada exercício fiscal,

será mantido em seu patrimônio, facultada a sua transferência aos exercícios

seguintes.
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§ 5º – Na hipótese de extinção do Fundo, seu patrimônio, inclusive os direitos

creditícios, reverterão ao Tesouro do Estado, na forma do regulamento.

Art. 6º – São beneficiários do FEH:

I – famílias de baixa renda, com prioridade para aquelas com renda mensal igual ou

inferior a três salários mínimos;

II – Município e entidade integrante da administração indireta de Município,

observado o disposto no inciso I do art. 2º e os critérios definidos em cada programa;

III – empresas e cooperativas habitacionais que, após a conclusão da obra, se

obrigue a repassar o financiamento a mutuário final de baixa renda, conforme definido

no inciso I, com observância das normas e das condições estipuladas pelo agente

financeiro do FEH;

IV – outros, desde que satisfaçam a requisito previsto nesta lei e nas normas

específicas do respectivo programa.

§ 1º – Excepcionalmente, em programas habitacionais implementados com

recursos do FEH e aprovados pelo Poder Executivo, poderão ser beneficiárias

famílias com renda mensal superior à prevista no inciso I do “caput” deste artigo,

conforme as normas do respectivo programa.

§ 2º – Os servidores civis e militares do Estado poderão ser beneficiários de

programas de habitação específicos, desenvolvidos por meio do FEH, observadas as

regras dos respectivos programas.

§ 3º – Em programas habitacionais implementados pelo governo do Estado para

atender a servidores da administração pública estadual, o FEH será responsável pela

liberação de recursos não reembolsáveis que complementem o financiamento

necessário à aquisição de moradia para servidores com renda familiar de até cinco

salários mínimos os quais não sejam proprietários de imóvel residencial, observadas

as normas e condições previstas em regulamento especifico.

Art. 7º – São requisitos para a concessão de financiamentos e a liberação de

recursos no âmbito do FEH:

I – aproveitamento prioritário de áreas urbanas já dotadas de infraestrutura;

II – constituição, pelo Município, de Conselho Municipal de Habitação, que terá a

atribuição de realizar a pré-seleção das famílias candidatas à obtenção dos
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benefícios do FEH, obedecidos os critérios socioeconômicos definidos pelo gestor do

fundo e as normas dos respectivos programas;

III – seleção e aprovação pelo Poder Executivo Municipal da lista final de

beneficiários dentre os indicados pelo Conselho Municipal de Habitação, obedecida a

prioridade e a capacidade de atendimento do respectivo programa;

IV – apresentação de documento hábil, emitido pelo Município ao agente financeiro,

comprovando o cumprimento das exigências previstas na alíneas “b” e “c”;

V – parecer do agente financeiro sobre a viabilidade do empreendimento em seus

aspectos técnico, social, econômico e financeiro;

VI – conclusão favorável de análise da capacidade financeira e regularidade jurídica

e cadastral do beneficiário;

VII – outros requisitos definidos no regulamento do Fundo e de seus programas.

§ 1º – Para a concessão de financiamento, será observado o comprometimento

máximo de 25% (vinte e cinco por cento) da renda familiar mensal das famílias a que

se refere o inciso I do “caput” do art. 6º.

§ 2º – Não serão atendida pelo Fundo a família que tenha membro proprietário,

promitente comprador ou cessionário de direitos de qualquer outro imóvel residencial

ou mutuário do Sistema Financeiro de Habitação – SFH.

Art. 8º – Os programas a serem mantidos com recursos do FEH observarão as

seguintes condições gerais, além das específicas definidas nos respectivos

regulamentos:

I – para o desempenho de função programática:

a) a comprovação, pelo agente financeiro, do enquadramento da operação nos

objetivos do Fundo e de seus programas;

b) o valor limite da liberação de recursos;

c) a apresentação de contrapartida, em recursos financeiros ou bens imóveis

urbanos ou serviços, desde que vinculados aos respectivos empreendimentos

habitacionais realizados no âmbito dos programas do FEH, conforme as normas

específicas estabelecidas no regulamento e nos termos da Lei Complementar Federal

nº 101, de 4 de maio de 2000;

d) outras condições definidas em regulamento;
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II – para o desempenho de função de financiamento:

a) o enquadramento do empreendimento e do beneficiário nos objetivos do Fundo;

b) a composição do investimento;

c) a exigência de contrapartida do beneficiário de, no mínimo, 10% (dez por cento)

do valor do financiamento, expressa, isolada ou cumulativamente, em recursos

financeiros, materiais ou serviços a serem aportados diretamente pelo beneficiário ou

indiretamente, por meio de instituições parceiras, na execução do respectivo

programa habitacional, a critério do agente financeiro;

d) o prazo total do financiamento;

e) os encargos, na forma de:

1) reajuste do saldo devedor, por índice de preços ou taxa financeira;

2) juros, limitados a 6% a.a. (seis por cento ao ano), aplicados ao saldo devedor

reajustado;

3) outros encargos, conforme normas do programa;

f) as garantias exigidas, a critério do agente financeiro e de acordo com normas de

cada programa.

§ 1º – Poderá ser concedido prêmio por adimplemento ao beneficiário que mantiver

regular o pagamento do financiamento, na forma definida em regulamento.

§ 2º – O regulamento do Fundo poderá estabelecer outras condições para a

liberação de recursos e para a concessão de financiamentos no âmbito do FEH,

observado o disposto nesta lei.

§ 3º – O subsídio de que trata o parágrafo único do art. 2º será concedido uma

única vez a cada beneficiário, cabendo ao agente financeiro manter cadastro que

permita o controle da concessão, observadas as normas dos respectivos programas.

Art. 9º – O descumprimento de obrigação prevista no instrumento contratual

sujeitará o beneficiário ao pagamento de juros moratórios e atualização monetária,

conforme dispuser o regulamento, sem prejuízo das sanções cíveis, penais e

administrativas aplicáveis.

Parágrafo único – O regulamento definirá os casos de infração que poderão

acarretar o vencimento extraordinário da totalidade da dívida, a devolução de

recursos liberados pelo Fundo ao Município e os procedimentos aplicáveis no
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tratamento das situações de inadimplemento técnico e financeiro.

Art. 10 – O gestor do FEH é a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais

– Cohab-MG –, com as competências e atribuições previstas no art. 8º e no inciso I

do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, e em regulamento.

Art. 11 – O agente financeiro do FEH é a Cohab-MG, que atuará também como

mandatário do Estado, para os fins previstos nesta lei, com as seguintes atribuições,

além das previstas no art. 8º e no inciso III do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de

2006, e em regulamento:

I – a celebração de convênio ou contrato em nome do FEH, visando a captar

recursos de origens diversas para ampliar a capacidade de atendimento do Fundo;

II – a celebração de convênio ou contrato com instituição pública ou privada,

visando a promover estudos ou desenvolver projetos e atividades vinculados aos

objetivos do fundo bem como agilizar sua operacionalização;

III – a promoção da cobrança administrativa e judicial de financiamento concedido

com recursos do Fundo, observadas as normas legais pertinentes;

IV – a realização de acordo para recebimento de valores, podendo transigir em

relação a condições e penalidades, preservado o interesse público;

V – a promoção da alienação de bens recebidos em pagamento e a transferência

dos valores obtidos para o patrimônio do Fundo, preservado o interesse público;

VI – o oferecimento em caução dos direitos creditórios do Fundo para garantir

empréstimos e outras operações a serem contratadas com instituições nacionais e

internacionais bem como a participação em ofertas públicas e leilões de recursos

destinados à concessão de subsídios a programas habitacionais, observadas as

seguintes condições:

a) autorização prévia do grupo coordenador do Fundo;

b) destinação de recursos oriundos dos empréstimos à implantação de programa ou

projeto voltados para os objetivos do Fundo.

§ 1º – O ordenador de despesas do FEH é o Presidente da Cohab-MG, que poderá

delegar essa atribuição.

§ 2º – Os gastos decorrentes de convênio ou contrato de que tratam os incisos I e II

do “caput” deste artigo serão custeados, total ou parcialmente, com recursos do
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Fundo, sem prejuízo das aplicações programadas para o período.

§ 3º – O agente financeiro poderá, mediante prévia comunicação às Secretarias de

Estado de Planejamento e Gestão e de Fazenda, atribuir ao FEH:

I – as quantias despendidas em procedimentos judiciais;

II – os valores correspondentes a saldo devedor de financiamento vencido e não

recebido e vincendo, esgotadas as medidas de cobrança administrativas ou judiciais

cabíveis;

III – os encargos acessórios decorrentes do financiamento habitacional, de acordo

com as normas do SFH, na forma do regulamento;

IV – os valores correspondentes aos custos de registros, impostos, taxas e

emolumentos despendidos na implantação e na comercialização dos

empreendimentos habitacionais, compreendendo a legalização da propriedade de

terrenos e a transferência do domínio das unidades construídas, quando houver, na

forma de regulamento;

V – os valores correspondentes a créditos irrecuperáveis e aqueles caracterizados

no inciso II do § 3º do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Art. 12 – O agente financeiro fará jus a:

I – tarifa de abertura e administração de crédito, definida em regulamento de acordo

com as normas dos programas;

II – comissão de até 6% (seis por cento), na forma de regulamento.

Art. 13 – Integram o grupo coordenador do FEH:

I – um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e

Política Urbana, que será o seu Presidente;

II – um representante da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais;

III – um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

IV – um representante da Secretaria de Estado de Fazenda;

V – um representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

VI – quatro representantes da sociedade civil organizada, com assento no Conselho

Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana – Conedru.

§ 1º – Para efeitos do cumprimento das normas do Sistema Nacional de Habitação

de Interesse Social – SNHIS –, o grupo coordenador do FEH é também o Conselho
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Gestor do Fundo.

§ 2º – As competências e as atribuições do grupo coordenador serão estabelecidas

em regulamento, que definirá também a forma de indicação dos seus representantes,

observadas as normas aplicáveis, especialmente aquelas definidas no inciso IV do

art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, e as normas federais relativas à

habitação de interesse social.

§ 3º – Os membros representantes da sociedade civil mencionados no inciso VI do

“caput” deste artigo serão selecionados pelo Conedru e indicados ao Presidente do

grupo coordenador, que os designará.

§ 4º – Serão garantidos a representantes de movimentos populares ligados à área

de habitação 25% (vinte e cinco por cento) das vagas destinadas a representantes da

sociedade civil.

Art. 14 – Para efeito do disposto no parágrafo único do art. 16 da Lei Complementar

nº 91, de 2006, cabe à Secretaria de Estado de Fazenda a supervisão financeira do

gestor e do agente financeiro do FEH, no que se refere à elaboração da proposta

orçamentária e do cronograma financeiro da receita e da despesa do Fundo.

Art. 15 – Os demonstrativos financeiros do FEH obedecerão ao disposto na Lei

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e às normas específicas do Tribunal de

Contas do Estado.

Art. 16 – Excepcionalmente, o Poder Executivo autorizará a transferência ao FEH

de direitos e obrigações creditórias oriundos da produção ou do financiamento de

unidades habitacionais registradas no balanço patrimonial da Cohab-MG, na forma de

regulamento.

Parágrafo único – A transferência das obrigações creditórias de que trata o “caput”

deste artigo, sem prejuízo de ato normativo do Poder Executivo, é condicionada ao

registro formal de garantia de transferência ao FEH de receitas a realizar, em igual

valor, provenientes de financiamentos ou de alienação de ativos pertencentes à

Cohab-MG.

Art. 17– Fica revogada a Lei nº 11.830, de 6 de julho de 1995.

Art. 18 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Délio Malheiros -

Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.888/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, “inclui os

produtos considerados como protetores ou bloqueadores solares na relação de

medicamentos e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 22/10/2009, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária.

Compete, preliminarmente, a esta Comissão o exame dos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do projeto, nos termos do disposto no art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em tela pretende sejam considerados medicamentos os protetores ou

bloqueadores solares e autoriza a Secretaria de Estado de Fazenda a conceder

isenção ou a reduzir a tributação sobre eles incidente.

No âmbito de nossa competência, temos a informar que a Lei Federal nº 5.991, de

1973, em seu art. 4º, conceitua medicamento como “produto farmacêutico,

tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou

para fins de diagnóstico”. E a Portaria nº 344, de 1998, do Ministério da Saúde,

estabelece que, além de ação profilática, o medicamento deve ter ação curativa,

paliativa ou para fins de diagnóstico.

Ainda na esfera federal, o Decreto nº 79.094, de 1977, que regulamenta a Lei nº

6.360, de 1976, define produtos antissolares em seu art. 49, inciso III, alínea “i”, como

“produtos destinados a proteger a pele contra queimaduras e endurecimento

provocado pelas radiações, diretas ou refletidas, de origem solar ou não,

dermatologicamente inócuos e isentos de substâncias irritantes ou foto-

sensibilizantes, e nos quais as substâncias utilizadas como protetoras sejam estáveis

e não se decompanham sob a ação das radiações ultravioletas, por tempo mínimo de
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duas horas”.

Verifica-se, portanto, que, nos termos da legislação federal, por não apresentarem

propriedades terapêuticas, os protetores ou bloqueadores solares não podem ser

considerados medicamentos.

São eles considerados cosméticos – “produtos para uso externo, destinados à

proteção ou ao embelezamento das diferentes partes do corpo” –, segundo a já citada

Lei Federal nº 6.360, em seu art. 3º, inciso V.

Ainda sobre o assunto, temos a Lei Federal nº 9.782, de 1999, que inclui os

cosméticos entre os bens e produtos submetidos ao controle e à fiscalização sanitária

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Esta, no uso de sua

competência, editou a Resolução nº 237, de 22 de agosto de 2002, que trata

exatamente do regulamento técnico dos protetores solares em cosméticos.

O art. 52, inciso I, da também já mencionada Lei Federal nº 6.360 estabelece que,

quando um só estabelecimento industrializar ou comercializar produtos de natureza

ou finalidade diferentes, será obrigatória a existência de instalações separadas para a

fabricação e o acondicionamento dos materiais, substâncias e produtos acabados.

Além disso e principalmente, o estabelecimento de regras dessa natureza, que

dizem respeito à distribuição de produtos em todo o território nacional, deve ser feito

mediante norma nacional, uma vez que o Brasil é um só mercado, regido pela

legislação federal.

Finalmente, no que toca à concessão de isenção ou redução tributária, a Lei

Complementar nº 101, de 4/5/2000, estabelece, em seu art. 14, que a concessão de

qualquer benefício de natureza tributária do qual decorra renúncia de receita deverá

estar acompanhada da estimativa do impacto financeiro-orçamentário no exercício

em que iniciar sua vigência e nos dois exercícios seguintes, como também da

demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da Lei

Orçamentária. Prevê ainda que deverão ser adotadas medidas de compensação,

mediante aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da

base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

Dessa forma, qualquer que seja o ângulo pelo qual se avalie o projeto, não

vislumbramos a possibilidade de esta Casa dispor sobre a matéria.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.888/2009.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Sebastião Costa - Chico

Uejo - Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.938/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 431/2009, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a

doar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra – o imóvel que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/11/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e

188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.938/2009 tem por escopo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Instituto Nacional de

Colonização e Reforma Agrária – Incra – o imóvel denominado Fazenda Vereda

Funda, com área de 4.906,6647ha, situado no Município de Rio Pardo de Minas, e

registrado sob o nº 4.030 do Livro 2-RG, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Rio Pardo de Minas.

O referido imóvel é parte integrante de uma área com 166.032,7911ha, denominada

Rio Pardo, havida pelo Estado em razão de discriminatória realizada pela Fundação

Rural Mineira, na década de 1980, sendo o Instituto de Terras do Estado de Minas

Gerais – Iter – o atual responsável pela gestão das terras devolutas e arrecadadas do

Estado.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos de
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Reforma Agrária, por meio do Ofício Seara/Iter/Proc/GAB nº 187/2009, manifestou-se

favoravelmente à transferência de domínio ao Incra, uma vez que sua finalidade é

assegurar a função social do imóvel, com a implantação de projeto de assentamento,

beneficiando famílias residentes naquela localidade.

O art. 18 da Constituição mineira exige a autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para

licitações e contratos da administração pública, exige, além da referida autorização, a

subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Esta exigência está plenamente atendida, pois, de acordo com o parágrafo único do

art. 1º do projeto, o terreno será destinado ao assentamento de trabalhadores rurais

que residem na região há vários anos.

Também em defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição determina que o

bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos, contados da

lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista

ou se for ela desvirtuada.

Diante dessas considerações, não há impedimento à tramitação do projeto de lei

em análise.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.938/2009.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa - Padre João.

PARECER PARA 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.971/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 433/2009, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Itueta o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/4/2009 e encaminhada
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às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e

188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.971/2009 tem como finalidade conferir autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Itueta um imóvel com área

de 10.000m², situado na Rua Santo Antônio, s/nº, Distrito de Quatituba, nesse

Município, registrado sob o nº 3.242, a fls. 15/v° do Livro 3-B, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Resplendor.

Incorporado ao patrimônio do Estado por doação de particulares, sem restrições, o

referido bem abriga atualmente uma escola municipal.

A matéria deve observar a Constituição mineira no art. 18, que exige autorização

legislativa para alienação de imóvel do Estado. No âmbito infraconstitucional, a Lei

Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e

institui normas para licitações e contratos da administração pública, no art. 17, impõe,

além da referida autorização, a necessidade de existência de interesse público

devidamente justificado.

Esta exigência está plenamente atendida com a finalidade expressa no parágrafo

único do art. 1º do projeto, pois o imóvel destina-se ao funcionamento de escola

municipal e à construção na área vaga do terreno de local para abrigar o Programa

Pró-Infância.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º preceitua que o bem reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, no final deste parecer, que dá nova redação ao parágrafo único do art.

1º, com a finalidade de adequá-lo à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.971/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
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EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se ao

funcionamento de escola municipal e à construção de local para abrigar o Programa

Pró-Infância.”.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.976/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio do Ofício nº 10/2009, o Presidente do Tribunal de Justiça

encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 3.976/2009, que “dispõe

sobre a revisão dos valores do subsídio mensal dos integrantes do Poder Judiciário

do Estado de Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 13/11/2009, a proposição foi distribuída às

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

Financeira e Orçamentária.

Inicialmente, cabe a esta Comissão examinar, em caráter preliminar, os aspectos

jurídicos, constitucionais e legais da matéria, nos termos do art. 188, combinado com

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

Fundamentação

O projeto de lei em análise objetiva reajustar os valores do subsídio mensal dos

membros do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.

Os índices de reajuste propostos são os mesmos concedidos aos Ministros do

Supremo Tribunal Federal nos termos da Lei Federal nº 12.041, de 8/10/2009, quais

sejam 5% a partir de 1º/9/2009 e 3,88% a partir de 1º/2/2010.

Preliminarmente, cumpre destacar que o projeto em apreço não apresenta vício de

inconstitucionalidade de natureza formal. Nos termos do art. 37, inciso X, da Carta

Magna, com a redação dada pela Emenda à Constituição no 19, o subsídio em



____________________________________________________________________________
308

questão somente pode ser alterado mediante lei específica, observada a reserva de

iniciativa. Nesse sentido, verifica-se que o projeto em análise se encontra em

consonância com o disposto no Texto Constitucional.

No que toca à iniciativa, o art. 66, inciso IV, alínea “a”, da Constituição do Estado

prescreve que compete privativamente ao Tribunal de Justiça, por seu Presidente, a

iniciativa de lei que fixe os vencimentos de seus membros. A esse respeito, é

oportuno ressaltar que as normas constitucionais que tratam da iniciativa reservada

para a deflagração do processo legislativo são consideradas uma projeção específica

do princípio da separação dos Poderes, segundo entendimento pacífico do Supremo

Tribunal Federal.

Devemos considerar, ainda, conforme ressaltado no ofício que encaminha a

proposição, que o valor do subsídio vigente, fixado pela Lei nº 16.114, de 18/5/2006,

permanece inalterado desde 1º/1/2006, tendo sofrido significativa depreciação em

decorrência da inflação.

Não podemos olvidar que a irredutibilidade de subsídio da magistratura é uma

garantia constitucional que implica a necessidade de reajuste periódico, de acordo

com os índices inflacionários, para recomposição de seu valor real.

Por fim, informamos que o Tribunal de Justiça encaminhou a esta Casa relatório do

impacto financeiro, o qual será analisado pela Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária no momento oportuno, à luz das exigências da Lei de

Responsabilidade Fiscal.

Conclusão

Com fundamento nas razões apresentadas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 3.976/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Padre João -

Sebastião Costa - Délio Malheiros.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.977/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio do Ofício nº 9/2009, o Procurador-Geral de Justiça encaminhou a
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esta Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 3.977/2009, que dispõe sobre a revisão dos

valores do subsídio mensal dos membros do Ministério Público do Estado de Minas

Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 13/11/2009, a proposição foi distribuída às

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

Financeira e Orçamentária.

Inicialmente, cabe a esta Comissão examinar, em caráter preliminar, os aspectos

jurídicos, constitucionais e legais da matéria, nos termos do art. 188, combinado com

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

Fundamentação

O projeto de lei em análise objetiva reajustar os valores do subsídio mensal dos

membros do Ministério Público do Estado.

Os índices de reajustes propostos são os mesmos concedidos ao Procurador-Geral

da República nos termos da Lei Federal nº 12.042, de 8/10/2009, quais sejam 5% a

partir de 1º/9/2009 e 3,88% a partir de 1º/2/2010.

Preliminarmente, cumpre destacar que o projeto em apreço não apresenta vício de

inconstitucionalidade de natureza formal.

Com efeito, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição da República, com a

redação dada pela Emenda à Constituição no 19, o subsídio em questão somente

pode ser alterado por lei específica, observada a reserva de iniciativa.

No que toca à iniciativa, o art. 66, § 2º, e o art. 122 da Constituição do Estado

garantem ao Ministério Público autonomias funcional, administrativa e financeira,

cabendo-lhe, especialmente, propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de

seus cargos e serviços auxiliares e a fixação dos vencimentos de seus membros e

servidores. É facultada, ainda, ao Procurador-Geral de Justiça a iniciativa de lei que

fixe os vencimentos de seus membros.

A esse respeito, é oportuno ressaltar que as normas constitucionais que tratam da

iniciativa reservada para a deflagração do processo legislativo são consideradas uma

projeção específica do princípio da separação dos Poderes, segundo entendimento

pacífico do Supremo Tribunal Federal.

Devemos considerar, ainda, que a irredutibilidade de subsídio do Ministério Público
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é uma garantia constitucional que implica a necessidade de reajuste periódico dos

subsídios, de acordo com os índices inflacionários, para recomposição de seu valor

real.

Por fim, informamos que o Ministério Público encaminhou a esta Casa relatório do

impacto financeiro, o qual será analisado pela Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária no momento oportuno, à luz das exigências da Lei de

Responsabilidade Fiscal.

Conclusão

Com fundamento nas razões apresentadas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 3.977/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Sebastião Costa -

Délio Malheiros.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.004/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o projeto de

resolução em epígrafe tem por finalidade aprovar, de conformidade com o disposto no

art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação da terra devoluta que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 14/11/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no

art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 4.004/2009 tem como finalidade aprovar a alienação de

um lote de terra devoluta em nome de Glauce Botelho Pinto, situado na Fazenda

Caraíva/Brejos/Córrego Azul, no Município de Felisburgo, com área de 123,7350ha.

Nos termos do art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, compete à Assembleia
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Legislativa aprovar previamente a alienação ou a concessão de terra pública,

ressalvados os casos de legitimação de terras devolutas situadas no perímetro

urbano ou na zona de expansão urbana, limitadas, respectivamente, a 500 e 2.000m²;

de alienação ou concessão prevista no plano de reforma agrária estadual aprovado

em lei; de concessão gratuita de área rural inferior a 50ha a quem cumpra os

requisitos constitucionais; de legitimação de terra devoluta rural com área de até

250ha, acordada em ação judicial discriminatória, cumprida sua função social, nos

termos do art. 186 da Constituição Federal, com devolução, pelo ocupante, da área

remanescente; e de alienação ou concessão de terras públicas e devolutas rurais

com área de até 100ha.

Cabe ressaltar que o § 6º do art. 247 da Carta mineira permite a alienação de área

devoluta rural, por compra preferencial, com área limitada a 250ha, a quem torná-la

economicamente produtiva e comprovar sua vinculação pessoal com a terra.

No exame dos processos enviados pelo Instituto de Terras do Estado de Minas

Gerais – Iter –, a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial verificou que o

da requerente relacionanda no projeto de resolução em análise não se enquadra

entre as citadas ressalvas constitucionais, devendo, assim, ser previamente aprovado

por esta Casa.

Ademais, tal concessão de domínio será efetivada por compra preferencial, tendo

por fundamento o citado § 6º do art. 247 da Carta Estadual e a Lei nº 11.020, de

1993, que dispõe sobre as terras públicas e devolutas estaduais e dá outras

providências.

Portanto, a legitimação de que trata a proposição em tela encontra-se em

conformidade com o que dispõe a legislação vigente, não havendo impedimento a

sua tramitação nesta Casa.

Conclusão

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

do Projeto de Resolução nº 4.004/2009.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Sebastião Costa - Chico

Uejo - Ronaldo Magalhães.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.005/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Presidente do Tribunal de Contas do Estado,

“dispõe sobre a fixação do subsídio do Procurador do Ministério Público junto ao

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/11/2009, a proposição foi distribuída às

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

Financeira e Orçamentária.

Inicialmente, cabe a esta Comissão examinar, em caráter preliminar, os aspectos

jurídicos, constitucionais e legais da matéria, nos termos do art. 188, combinado com

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

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa a fixar o subsídio dos Procuradores do Ministério

Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Inicialmente, vale observar que o projeto em tela não apresenta nenhum vício de

inconstitucionalidade formal. O art. 37, inciso X, da Constituição da República

determina que o subsídio em questão seja fixado mediante lei específica, observada

a reserva de iniciativa. Nesse sentido, verifica-se que o projeto se encontra em

consonância com a disposição constitucional.

No que se refere à iniciativa, o art. 66, inciso II, da Constituição do Estado impõe a

competência legislativa privativa do Presidente do Tribunal de Contas do Estado para

a fixação de subsídio dos servidores e dos membros dessa Corte. Nessa trilha, e em

absoluta atenção ao princípio da separação dos Poderes, a proposição em análise

cumpre com a exigência deflagratória prevista na Constituição Estadual.

Cumpre, ainda, destacar que o projeto determina, em seu art. 2º, que o pagamento

do subsídio deverá dar-se em parcela única, ressalvado o pagamento de eventuais

verbas indenizatórias. Percebe-se, portanto, perfeita consonância com o disposto no

art. 37, inciso XI, da Constituição da República, que instituiu o pagamento por via de

subsídio aos membros de Poderes.

De outro lado, a fixação do subsídio tal qual proposto no projeto não viola a
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observância do teto remuneratório constitucional, previsto no art. 37, inciso XI, da

Carta Federal.

Vale destacar, ainda, que, junto com o projeto, foi encaminhado documento

informando o impacto financeiro da alteração do subsídio em comento, atendendo à

exigência formal.

Por fim, informamos que a análise de mérito acerca da obediência aos dispositivos

constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal será realizada pela Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, no momento oportuno.

Conclusão

Com fundamento nas razões apresentadas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 4.005/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa - Délio Malheiros.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.006/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Presidente do Tribunal de Contas do Estado,

“dispõe sobre a revisão do subsídio do Conselheiro e do Auditor do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/11/2009, a proposição foi distribuída às

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

Financeira e Orçamentária.

Inicialmente, cabe a esta Comissão examinar, em caráter preliminar, os aspectos

jurídicos, constitucionais e legais da matéria, nos termos do art. 188, combinado com

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

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa a proceder à revisão do subsídio dos Conselheiros

e dos Auditores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o projeto não apresenta nenhum vício de

inconstitucionalidade formal. Conforme dispõe o art. 37, inciso X, da Constituição da
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República, a fixação ou a alteração do subsídio dos servidores públicos e membros

de Poder apenas podem ocorrer por meio de lei específica sobre o tema, observada a

reserva de iniciativa. Nesse sentido, verifica-se que o projeto se encontra em

consonância com a disposição constitucional.

No que se refere ao debate acerca da inconstitucionalidade formal subjetiva, o art.

66, inciso II, da Constituição do Estado determina que compete ao Presidente do

Tribunal de Contas do Estado a iniciativa de lei para a fixação de subsídio dos

servidores e membros que atuem naquela Corte. O referido dispositivo visa a

assegurar aos Poderes as prerrogativas necessárias à sua independência e

harmonia, nos termos do art. 2º da Carta Federal. Nessa trilha, a proposição em

análise cumpre a exigência deflagratória prevista na Constituição Estadual.

De outro lado, os índices de reajustes propostos são os mesmos concedidos aos

Ministros do Supremo Tribunal Federal, nos termos da Lei Federal nº 12.041, de

2009, quais sejam 5% a partir de 1º/9/2009 e 3,88% a partir de 1º/2/2010.

Considerando a identidade dos percentuais de reajuste, sua eventual aprovação não

acarretará aumento excedente nem consequente descumprimento do teto

remuneratório constitucional, previsto no art. 37, inciso XI, da Carta Federal.

Vale destacar, ainda, que, junto com o projeto, foi encaminhado documento

informando o impacto financeiro da alteração do subsídio em comento, atendendo à

exigência formal necessária.

Por fim, informamos que a análise de mérito acerca da obediência aos dispositivos

constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal será realizada pela Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, no momento oportuno.

Conclusão

Com fundamento nas razões apresentadas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 4.006/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Délio Malheiros -

Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.405/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o Projeto de Lei nº 3.405/2009 tem por

escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Amparo

o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, com a Emenda nº 1, e retorna agora a este

órgão colegiado, a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz

parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.405/2009 na forma aprovada no 1º turno tem por escopo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Amparo imóvel

com área de 5.050,00m², situado na Rua Getúlio Gomes, s/nº, Centro, nesse

Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o bem destina-se à

construção de escola municipal para atender aos alunos da pré-escola, o que

beneficiará a população do Município.

Cabe ressaltar que, em defesa do interesse público, o art. 2º 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

ou esta tiver sido desvirtuada.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos

e dos balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratificamos que o projeto de lei em análise se encontra de acordo com os preceitos

legais que tratam sobre a matéria, não representa despesas para o erário nem

acarreta repercussão na Lei Orçamentária.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.405/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Antônio Júlio - Juarez Távora.

PROJETO DE LEI Nº 3.405/2009

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Amparo 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 Santo Antônio

do Amparo o imóvel de propriedade do Estado situado na Rua Getúlio Gomes, s/nº,

Centro, com área de 5.050,00m² (cinco mil e cinquenta metros quadrados), e

registrado sob o nº R-1-11.422, Livro 2-AL, a fls. 255, do Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Bom Sucesso.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

construção de escola municipal para atender aos alunos da pré-escola do Município.

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

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

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

desvirtuada sua finalidade.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.741/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.741/2009 visa a

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Joaíma o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, com a Emenda nº 1, e retorna agora a este

órgão colegiado, a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.
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Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz

parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.741/2009 na forma aprovada no 1º turno tem como finalidade

conferir a necessária autorização legislativa para que o Poder Executivo possa fazer

transferência de titularidade de bem público ao patrimônio do Município de Joaíma,

constituído por imóvel com área de 10.100m², situado no Bairro Ipê, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel destina-se ao

funcionamento da Escola Municipal Dr. Antônio Jerônimo de Oliveira.

Ainda em defesa do interesse público, o art. 2º prevê a reversão do imóvel ao

patrimônio do Estado, se, no prazo de cinco anos contados da data de publicação da

lei, não lhe tiver sido dada a destinação estabelecida ou estiver desvirtuada a sua

finalidade.

Importante é observar que a transferência de domínio de bem público estadual

somente pode ser realizada com autorização desta Assembleia Legislativa, por

exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública; e do §

2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e dos balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que tratam sobre a matéria, não

representa despesas para o erário nem acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.741/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Juarez Távora, relator - Antônio Júlio - Adelmo Carneiro

Leão - Lafayette de Andrada.

PROJETO DE LEI Nº 3.741/2009

(Redação do Vencido)
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Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Joaíma 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 Joaíma o imóvel

constituído por área com 10.100m² (dez mil e cem metros quadrados), situado no

Bairro Ipê, nesse Município, registrado sob o nº 6.811, à ficha 4.700 do Livro 2-RG,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jequitinhonha.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o “caput” deste artigo destina-se ao

funcionamento da Escola Municipal Dr. Antônio Jerônimo de Oliveira.

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, se, no prazo de cinco anos

contados da data da publicação desta lei, não lhe for dada a destinação prevista no

parágrafo único do art. 1º, ou no caso de ser desvirtuada a sua finalidade.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.968 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.968/2009, de autoria do Presi dente do Tribunal de Justiça,

que institui o Adicional de Desempenho – ADE – no âmbito do Poder Judiciário do

Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2° turno, c om a Emenda n° 1 ao vencido no

1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Ao analisar o projeto, esta Comissão verificou que a Emenda n° 10, ao suprimir do

Anexo da proposição a coluna que continha o “índice percentual calculado a partir da

média aritmética dos resultados satisfatórios obtidos pelos servidor nas AEDs e ADs

consideradas”, deixou de proceder à exclusão de matéria correlata contida no “caput”

do art 4°, na parte que indica a forma de calcular o índice a que se refere a coluna

suprimida, e em seus incisos I e II, que contêm a fórmula do cálculo. Para adequar o

texto desse dispositivo à matéria aprovada em Plenário, esta Comissão propôs nova

redação para o art. 4°, eliminando os incisos I e I I e procedendo ao necessário ajuste

no “caput” do referido artigo.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.968/2009

Institui o Adicional de Desempenho – ADE – no âmbito do Poder Judiciário do

Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica instituído, no âmbito do Poder Judic iário do Estado de Minas Gerais, o

Adicional de Desempenho – ADE –, previsto no art. 31 da Constituição do Estado,

com o objetivo de incentivar e valorizar o desempenho do servidor ocupante de cargo

de provimento efetivo.

Art. 2° – O ADE será pago mensalmente, nos termos d esta lei:

I – ao servidor cuja posse em cargo efetivo dos quadros de pessoal do Poder

Judiciário do Estado de Minas Gerais tenha ocorrido após 15 de julho de 2003;

II – ao servidor dos quadros de pessoal do Poder Judiciário ativo no serviço público

do Estado de Minas Gerais em 16 de julho de 2003 que optar, de forma expressa e

irretratável, por substituir pelo ADE os adicionais por tempo de serviço que venha a

ter direito a perceber.

§ 1° – O servidor a que se refere o inciso I deste artigo que, em virtude de

aprovação em concurso público, for empossado em outro cargo do Poder Judiciário

do Estado de Minas Gerais fará jus ao percentual recebido a título de ADE, adquirido

e a adquirir, não se exigindo o cumprimento do período de carência estipulado no

inciso I do art. 3° desta lei.

§ 2° – No caso do servidor a que se refere o inciso  II deste artigo, serão

consideradas, para fins de concessão do ADE, as avaliações de desempenho

relativas aos períodos subsequentes àquele em que for feita a opção.

§ 3° – O valor máximo a ser percebido a título de A DE não poderá ultrapassar 70%

(setenta por cento) do vencimento básico do servidor, conforme tabela de

escalonamento constante no Anexo desta lei.

§ 4° – Na hipótese do inciso II deste artigo, o som atório de percentuais de ADE e

dos adicionais por tempo de serviço, na forma de quinquênios e trintenário, não

poderá exceder a 90% (noventa por cento) do vencimento básico do servidor.

§ 5° – Não fará jus ao ADE o servidor que receba ad icionais por tempo de serviço,
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ressalvada a opção prevista no inciso II deste artigo.

§ 6° – É vedada a concessão do ADE ao servidor ocup ante, exclusivamente, de

cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Art. 3° – São requisitos para obtenção do ADE:

I – carência de três anos de efetivo exercício, contados da posse em cargo de

provimento efetivo dos quadros de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Minas

Gerais;

II – obtenção do número suficiente de avaliações de desempenho com resultado

satisfatório, nos termos do Anexo desta lei.

§ 1° – Considera-se satisfatório o resultado igual ou superior a 70% (setenta por

cento) dos pontos distribuídos em cada Avaliação Especial de Desempenho – AED –

ou Avaliação de Desempenho – AD.

§ 2° – Para fins de cálculo do ADE, o período consi derado em cada AED ou AD

corresponde a um ano de efetivo exercício.

§ 3° – Caso seja realizada mais de uma avaliação du rante o período, será

considerada a média aritmética dos pontos obtidos nas avaliações de desempenho.

§ 4° – Será computado, para fins de cálculo do ADE,  o período em que o servidor

estiver em uma das seguintes situações:

I – à disposição ou no exercício de cargo em comissão em outro órgão do Poder

Judiciário do Estado;

II – requisitado para a prestação de serviço na Justiça Eleitoral;

III – no exercício de mandato sindical ou mandato eletivo.

§ 5° – No período a que se refere o § 4°, fica disp ensada a avaliação de

desempenho, sendo atribuída ao servidor a pontuação máxima.

Art. 4° – O valor do ADE corresponde a um percentua l, não cumulativo, incidente

sobre o vencimento básico do servidor, atribuído nos termos do Anexo desta lei, de

acordo com o número de avaliações de desempenho satisfatórias consideradas.

§ 1° – Para fins de cálculo do ADE, o cômputo dos r esultados satisfatórios das

avaliações de desempenho observará a ordem de sua obtenção pelo servidor,

vedada a substituição de resultado já utilizado em um cálculo de ADE por outro

posteriormente obtido.
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§ 2° – O pagamento do ADE será devido no mês subseq uente ao da obtenção do

número de AEDs ou ADs satisfatórias previsto no Anexo desta lei.

§ 3° – Caso as avaliações de desempenho não ocorram  dentro do prazo previsto,

será utilizada, para definição do percentual do ADE, a pontuação da última avaliação

com resultado satisfatório, até que seja completado o número de avaliações

necessárias ao nível subsequente, conforme o Anexo desta lei, devendo as possíveis

diferenças ser compensadas após a conclusão do processo de avaliação de

desempenho.

§ 4° – O servidor que fizer jus ao ADE continuará r ecebendo o adicional no

percentual adquirido até completar o número de avaliações necessárias ao nível

subsequente, conforme o Anexo desta Lei.

Art. 5° – O ADE percebido pelo servidor será incorp orado à sua remuneração para

fins de cálculo de seus proventos de aposentadoria ou de pensão, nos termos da

legislação previdenciária aplicável.

Art. 6° – Ao servidor a que se refere o inciso I do  art. 2° que obtiver a média mínima

de 70% (setenta por cento) nas AEDs ou ADs realizadas até a data de publicação

desta lei será assegurada a pontuação máxima, para fins de cálculo do percentual de

ADE.

§ 1° – É assegurado ao servidor a que se refere o i nciso I do art. 2° desta lei

computar os resultados satisfatórios por ele obtidos nas AEDs ou ADs relativas ao

ano de 2003 e subsequentes.

§ 2° – O cômputo dos resultados satisfatórios obtid os nas AEDs ou ADs relativas

aos anos de 2003 a 2009, na forma do § 1° deste art igo, garantirá ao servidor o

recebimento retroativo do ADE a partir da data em que tiver preenchido os requisitos

constantes no art. 3° desta lei, ficando a forma de  pagamento condicionada à

disponibilidade financeira e orçamentária do Tribunal de Justiça.

Art. 7° – A AED e a AD serão realizadas, para os fi ns previstos nesta lei, com

observância dos critérios e requisitos estabelecidos em regulamentação própria

expedida pelo Tribunal de Justiça.

Art. 8° – O Tribunal de Justiça regulamentará o dis posto nesta lei no prazo de

noventa dias contados da data de sua publicação.
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Art. 9° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

ANEXO

(a que se referem o § 3° do art. 2°, o inciso II do  art. 3° e o art. 4° da

Lei n° , de de de 2009)

* - A tabela referente ao anexo acima foi publicada no “Diário do Legislativo” de

3.12.2009.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.378 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.378/2009, de autoria do Deput ado Dimas Fabiano, que

declara de utilidade pública a Loja Maçônica Labor, Força e Virtude n° 003, com sede

no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.378/2009

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Labor, Força e Virtude n° 003, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Loj a Maçônica Labor, Força e Virtude

n° 003, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.400 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.400/2009, de autoria do Deput ado Délio Malheiros, que dá

denominação ao acesso que liga a MG-464 à cidade de Conquista, foi aprovado em
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turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.400/2009

Dá denominação à estrada que liga o Município de Conquista à MGC-464.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Ítalo Guardiero a estrada  que liga o Município de

Conquista à MGC-464.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.466 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.466/2009, de autoria do Deput ado Lafayette de Andrada, que

altera o art. 2° da Lei n° 14.969, de 12 de janeiro  de 2004, que dispõe sobre a doação

de imóveis cedidos a Municípios em decorrência da municipalização do ensino, foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.466/2009

Altera a destinação dos imóveis de que trata a Lei n° 14.969, de 12 de janeiro de

2004, que autoriza o Poder Executivo a doar aos Municípios os imóveis cedidos em

decorrência da municipalização do ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Os imóveis de que trata a Lei n° 14.969, de 12 de janeiro de 2004, passam
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a destinar-se ao funcionamento de escolas municipais ou ao desenvolvimento de

atividades de interesse público.

Parágrafo único – Os imóveis a que se refere este artigo reverterão ao patrimônio

do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data de publicação desta lei,

não lhes tiver sido dada a destinação prevista no “caput”.

Art. 2° – Fica revogado o art. 2° da Lei n° 14.969,  de 2004.

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

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.742 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.742/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza a

abertura de crédito suplementar de R$21.470.000,00 ao Orçamento Fiscal do Estado,

em favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e do Fundo Estadual de

Proteção e Defesa do Consumidor, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.742/2009

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

do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e do Fundo Estadual de Proteção e

Defesa do Consumidor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Orçamento Fiscal do Estado em favor do Ministério Público do Estado de Minas

Gerais, no valor de R$19.470.000,00 (dezenove milhões quatrocentos e setenta mil

reais), e do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, no valor de

R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), para atender a:

I – despesas de custeio, no valor de R$3.650.000,00 (três milhões seiscentos e
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cinquenta mil reais);

II – despesas com a compra de equipamentos, no valor de R$1.000.000,00 (um

milhão de reais);

III – despesas com pessoal e encargos sociais, no valor de R$16.820.000,00

(dezesseis milhões oitocentos e vinte mil reais).

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

de:

I – excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor para o Fundo

Financeiro de Previdência – Funfip – previsto para o corrente exercício, no valor de

R$1.000.000,00 (um milhão de reais);

II – excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o Funfip

previsto para o corrente exercício, no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais);

III – superávit financeiro da receita de Recursos Diretamente Arrecadados do Fundo

Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, no valor de R$2.000.000,00 (dois

milhões de reais);

IV – anulação de dotações orçamentárias do Ministério Público do Estado, no valor

de R$17.220.000,00 (dezessete milhões duzentos e vinte mil reais);

V – convênio entre o Ministério Público do Estado e a Secretaria Especial de

Políticas para as Mulheres da Presidência da República, objetivando apoio financeiro

às ações de promoção de políticas públicas para mulheres no âmbito do projeto

Violência Interrompida, Direito e Ação – Vida –, no valor de R$150.000,00 (cento e

cinquenta mil reais);

VI – excesso de arrecadação da receita de Doações de Pessoas, de Instituições

Privadas ou do Exterior a Órgãos e Entidades do Estado, do Ministério Público do

Estado, previsto para o corrente exercício, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

Art. 3° – A implementação desta lei observará o dis posto no art. 169 da

Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal n°

101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.773 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.773/2009, de autoria do Deput ado Weliton Prado, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária Xangrilá – Ascoxan –, com sede no

Município de Contagem, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.773/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Xangrilá – Ascoxan –, com

sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Xangrilá –

Ascoxan –, com sede no Município de Contagem.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.798 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.798/2009, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública o Conselho Central São Domingos Sávio do Barreiro-SSVP, com

sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, com a Emenda n°

1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.798/2009
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Declara de utilidade pública o Conselho Central São Domingos Sávio do Barreiro da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho Central São Domingos

Sávio do Barreiro da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de

Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.807 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.807/2009, de autoria do Deput ado Ademir Lucas, que declara

de utilidade pública a Associação dos Moradores da Comunidade de Campo Alegre,

com sede no Município de Esmeraldas, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.807/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Comunidade de

Campo Alegre, com sede no Município de Esmeraldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores da

Comunidade de Campo Alegre, com sede no Município de Esmeraldas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.812 /2009

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 3.812/2009, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública o Asilo Imaculada Conceição, com sede no Município de Ervália, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.812/2009

Declara de utilidade pública o Asilo Imaculada Conceição, com sede no Município

de Ervália.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Asi lo Imaculada Conceição, com sede

no Município de Ervália.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.817 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.817/2009, de autoria do Deput ado Almir Paraca, que declara

de utilidade pública o Centro de Convivência Senhor do Bonfim da Sociedade de São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Bonfinópolis, foi aprovado em turno único,

com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.817/2009

Declara de utilidade pública o Centro de Convivência Senhor do Bonfim da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Bonfinópolis de
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Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Convivência Senhor do

Bonfim da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de

Bonfinópolis de Minas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.819 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.819/2009, de autoria do Deput ado Lafayette de Andrada, que

declara de utilidade pública o Centro de Equoterapia de Lavras – CEL –, com sede no

Município de Lavras, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.819/2009

Declara de utilidade pública o Centro de Equoterapia de Lavras – CEL –, com sede

no Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Equoterapia de Lavras –

CEL –, com sede no Município de Lavras.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.821 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.821/2009, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública a Associação de Assistência à Criança e ao
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Adolescente de Guaxupé, com sede no Município de Guaxupé, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.821/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Assistência à Criança e ao

Adolescente de Guaxupé, com sede no Município de Guaxupé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Assistência à Criança

e ao Adolescente de Guaxupé, com sede no Município de Guaxupé.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.823 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.823/2009, de autoria do Deput ado Rêmolo Aloise, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária São Judas Tadeu – ASJT –, com sede

no Município de Piranguinho, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.823/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária São Judas Tadeu, com sede

no Município de Piranguinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária São Judas
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Tadeu, com sede no Município de Piranguinho.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.826 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.826/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a contratar operação de crédito, no âmbito do Programa de

Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e

Patrimonial das Administrações Estaduais – PMAE –, com o Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES – até o limite que indica, e dá outras

providências, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.826/2009

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito, no âmbito do Programa

de Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e

Patrimonial das Administrações Estaduais – PMAE –, com o Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES – até o limite que indica, e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a promo ver a adesão do Estado de

Minas Gerais ao Programa de Modernização da Administração das Receitas e da

Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais – PMAE –,

nos termos da Resolução n° 3.653, de 17 de dezembro  de 2008, do Banco Central

do Brasil, mediante contratação de operação de crédito com o Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES –, até o limite de R$ 9.225.000,00

(nove milhões duzentos e vinte e cinco mil reais).
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Parágrafo único – A operação de que trata o “caput” tem por objetivo financiar

atividades e projetos do Estado nas áreas de resultado definidas pela Lei n° 15.032,

de 20 de janeiro de 2004, que estabelece o Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado, atualizada pela Lei n° 17.007, de 28 de setembro de 2007, especialmente

na execução dos projetos “Descomplicar – Melhoria do Ambiente de Negócios” e

“Ampliação da Profissionalização de Gestores Públicos”.

Art. 2° – Os recursos decorrentes da operação de cr édito de que trata esta lei e

objeto de contrato celebrado com o BNDES serão depositados em instituições

financeiras autorizadas pelo Poder Executivo a operarem com o Estado.

Art. 3° – Fica o Poder Executivo autorizado a ofere cer, como garantia para a

realização da operação de crédito prevista nesta lei, as cotas e as receitas tributárias

a que se referem o art. 157 e a alínea “a” do inciso I e o inciso II do art. 159 da

Constituição da República.

Art. 4° – Os recursos provenientes da operação de c rédito de que trata esta lei

serão consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 5° – O orçamento do Estado consignará, anualme nte, recursos necessários

ao atendimento das despesas relativas à amortização do principal, dos juros e

demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.

Art. 6° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.863 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.863/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza a

abertura de crédito especial em favor da Agência Reguladora de Serviços de

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – Arsae-

MG –, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.863/2009

Autoriza a abertura de crédito especial em favor da Agência Reguladora de

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas

Gerais – Arsae-MG.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir  crédito especial ao Orçamento

Fiscal do Estado em favor da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de

Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – Arsae-MG –, no valor

de R$600.000,00 (seiscentos mil reais).

Parágrafo único – Para fins do disposto no “caput” e para operacionalização da

Arsae-MG, fica criada, no programa de trabalho da Agência, a ação Remuneração de

Pessoal Ativo e Encargos Sociais, dentro do programa Apoio à Administração

Pública, com o valor de até R$600.000,00 (seiscentos mil reais).

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

da anulação da dotação orçamentária 1991 99 999 999 9 999 0001 9999 0 10.1 –

Reserva de Contingência.

Art. 3° – Fica o Poder Executivo autorizado a compa tibilizar, no Plano Plurianual de

Ação Governamental – PPAG – 2008-2011, as alterações decorrentes da criação da

unidade orçamentária “Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e

de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais”.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.882 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.882/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a contratar operação de crédito no âmbito do Programa Emergencial

de Financiamento aos Estados e ao Distrito Federal – PEF-BNDES – e dá outras

providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do  vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.882/2009

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito no âmbito do Programa

Emergencial de Financiamento aos Estados e ao Distrito Federal – PEF-BNDES – e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a promo ver o ingresso do Estado de

Minas Gerais no Programa Emergencial de Financiamento aos Estados e ao Distrito

Federal – PEF-BNDES –, nos termos da Resolução n° 3 .794, de 7 de outubro de

2009, do Banco Central do Brasil, mediante a contratação de operação de crédito

com instituição financeira oficial federal, até o limite de R$267.270.000,00 (duzentos e

sessenta e sete milhões duzentos e setenta mil reais).

Parágrafo único – A operação de crédito de que trata o “caput” tem por objetivo

financiar atividades e projetos do Estado, em especial nas áreas de resultados

definidas pela Lei n° 15.032, de 20 de janeiro de 2 004, que estabelece o Plano

Mineiro de Desenvolvimento Integrado, atualizada pela Lei n° 17.007, de 28 de

setembro de 2007.

Art. 2° – Os recursos decorrentes da operação de cr édito de que trata esta lei,

objeto de contrato a ser celebrado, serão depositados em instituições financeiras

autorizadas pelo Poder Executivo a operarem com o Estado.

Art. 3° – Fica o Poder Executivo autorizado a ofere cer como garantia para a

realização da operação de crédito objeto desta lei:

I – as cotas e as receitas tributárias a que se referem o art. 157 e a alínea “a” do

inciso I e o inciso II do art. 159 da Constituição da República;

II – ativos adquiridos pelo Estado em decorrência da extinção da Caixa Econômica

do Estado de Minas Gerais – MinasCaixa – e da alienação das ações representativas

do controle acionário do Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A. – Credireal – e

do Banco do Estado de Minas Gerais S.A. – Bemge –;
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III – direitos creditórios do Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento – Findes –, nos

termos do inciso V do art. 9° da Lei n° 15.981, de 16 de janeiro de 2006.

Parágrafo único – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar com o agente

financeiro da operação de crédito a que se refere o art. 1° a compensação de valores

relativos às obrigações assumidas em decorrência das operações de crédito no

âmbito do PEF-BNDES nas contas correntes em que serão efetuados os créditos dos

recursos do Estado de que trata o inciso I do “caput” mantidas em agência do agente

financeiro e indicadas no contrato.

Art. 4° – Havendo garantia da União para a realizaç ão da operação de crédito objeto

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a oferecer, como contragarantia à

garantia da União, as cotas e as receitas tributárias previstas nos arts. 155, 157 e

159, combinados com o § 4° do art. 167, da Constitu ição da República.

Art. 5° – Os recursos provenientes da operação de c rédito de que trata esta lei

serão consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 6° – O orçamento do Estado consignará, anualme nte, recursos necessários

ao atendimento das despesas relativas à amortização do principal, dos juros e demais

encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.

Art. 7° – O art. 3° da Lei n° 18.341, de 24 de agos to de 2009, fica acrescido do

seguinte parágrafo único:

“Art. 3° – (...)

Parágrafo único – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar com o agente

financeiro da operação de crédito a que se refere o art. 1° a compensação de valores

relativos às obrigações assumidas em decorrência das operações de crédito no

âmbito do PEF-BNDES nas contas correntes em que serão efetuados os créditos dos

recursos do Estado de que trata o inciso I do “caput” mantidas em agência do agente

financeiro e indicadas no contrato.”.

Art. 8° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.898 /2009

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 3.898/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza a

abertura de crédito especial ao Orçamento Fiscal do Estado em favor da Fundação

Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas –

Hidroex –, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.898/2009

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

Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em

Águas – Hidroex.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir  crédito especial ao Orçamento

Fiscal do Estado em favor da Fundação Centro Internacional de Educação,

Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas – Hidroex –, no valor de R$650.000,00

(seiscentos e cinquenta mil reais).

Parágrafo único – Para fins do disposto no “caput” e para operacionalização da

Hidroex, fica criada, no programa de trabalho da Fundação, a ação Remuneração de

Pessoal Ativo e Encargos Sociais, dentro do programa Apoio à Administração

Pública, com o valor de até R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

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

da anulação da dotação orçamentária n° 1991 99 999 999 9 999 0001 9999 0 10.1 –

Reserva de Contingência.

Art. 3° – Fica o Poder Executivo autorizado a compa tibilizar, no Plano Plurianual de

Ação Governamental – PPAG – 2008–2011, as alterações decorrentes da criação da

unidade orçamentária "Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e

Pesquisa Aplicada em Águas – Hidroex”.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.
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Ronaldo Magalhães, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.900 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.900/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza a

abertura de crédito suplementar de R$10.735.468,01 ao Orçamento Fiscal do Estado,

em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.900/2009

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

do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais, no valor de R$10.735.468,01 (dez milhões setecentos e trinta e cinco mil

quatrocentos e sessenta e oito reais e um centavo), para atender a:

I – despesas de custeio, no valor de R$914.008,01 (novecentos e quatorze mil oito

reais e um centavo), para execução do Programa de Modernização do Sistema de

Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros – Promoex –;

II – despesas com pessoal e encargos sociais, no valor de R$9.821.460,00 (nove

milhões oitocentos e vinte e um mil quatrocentos e sessenta reais).

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

de:

I – Convênio n° 00006/2006, e seus termos aditivos,  celebrado em 13 de abril de

2006 entre a União, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e

Gestão, e o Tribunal de Contas do Estado, objetivando fortalecer o sistema de

controle externo como instrumento de cidadania, aí compreendido o aperfeiçoamento
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das relações intergovernamentais e interinstitucionais, com vistas, inclusive, ao

cumprimento da Lei Complementar federal n° 101, de 4 de maio de 2000, e para

execução do Promoex, no valor de R$914.008,01 (novecentos e quatorze mil oito

reais e um centavo);

II – excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o Fundo

Financeiro de Previdência – Funfip – previsto para o corrente exercício, no valor de

R$1.418.900,00 (um milhão quatrocentos e dezoito mil e novecentos reais);

III – excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor para o Funfip

previsto para o corrente exercício, no valor de R$1.402.560,00 (um milhão

quatrocentos e dois mil quinhentos e sessenta reais);

IV – superávit financeiro da receita de Recursos Diretamente Arrecadados, no valor

de R$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais);

V – anulação de dotações orçamentárias do Tribunal de Contas do Estado, no valor

de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

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

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.383/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo requer, por meio da

proposição em epígrafe, seja enviado ao Governador do Estado de Minas Gerais

pedido de informações sobre a elaboração do projeto de implantação e pavimentação

da estrada ecoturística que interliga os Municípios de São João Batista do Glória,

Delfinópolis e Sacramento.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/8/2009, vem agora a matéria à Mesa da

Assembleia, para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A estrada ecoturística sob comento ligará os Municípios de São João Batista do

Glória, Delfinópolis e Sacramento, conectando o Sul de Minas ao Triângulo,
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bordejando, ao sul, o Parque Nacional da Serra da Canastra. Com a pavimentação

dessa via estadual, incentivar-se-á o acesso ao parque por sua portaria oeste, o que

fomentará o turismo nessa região. Entre os vários tipos de turismo possíveis no

chamado Circuito da Canastra, destacam-se o ecoturismo, no referido parque, onde

se concentram serras, vales, cachoeiras, lagos, grutas e notável biodiversidade, além

das nascentes do Rio São Francisco, e o turismo cultural, apoiado na tradicional

gastronomia mineira, com particularidades como a produção do queijo canastra e de

cachaças regionais.

Segundo informações de parlamentares, a implantação e a pavimentação da

referida rodovia ecoturística estariam em fase de estudos, sem que a população local

tenha sido informada de previsões para seu início ou conclusão. Nesse sentido,

consideramos que o encaminhamento do requerimento sob análise poderá suprir

essa lacuna de informações para moradores e empresários da região.

Por entendermos que a elaboração de projetos e implementação da estradas

estaduais dizem respeito às competências da Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas – Setop –, apresentamos a Emenda nº 1 ao requerimento,

redirecionando-o para esse órgão.

No que se refere ao respaldo legal para tanto, cabe destacar que o art. 54, § 2º, da

Constituição do Estado confere à Mesa da Assembleia a prerrogativa de encaminhar

pedido de informação a Secretário de Estado. Por conseguinte, o Regimento Interno,

em seu art.100, IX, assegura às comissões a competência para encaminhar pedidos

de informação dessa natureza por intermédio da Mesa. Tendo em vista esse escopo

normativo, configura-se legítima a solicitação de informações contida no requerimento

em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 4.383/2009 com a

Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Substitua-se a expressão “ao Governador do Estado” pela expressão “ao Secretário

de Estado de Transportes e Obras Públicas”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 30 de novembro de 2009.
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Alberto Pinto Coelho, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.391/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, a proposição em epígrafe requer seja

consignada nos anais da Casa a matéria sobre o falecimento do seresteiro Nivaldo

Maciel Araújo, de autoria do jornalista Girleno Alencar, publicada no jornal “Hoje em

Dia”, edição de 14/8/2009.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” em 20/8/2009 e

encaminhado a este órgão colegiado, para receber parecer, nos termos do art. 79,

inciso VIII, alínea “b”, e do art. 234 do Regimento Interno.

Fundamentação

O requerimento em epígrafe pretende seja inserida nos anais da Casa a matéria

intitulada “Moc perde seresteiro Nivaldo Maciel”, publicada no jornal “Hoje em Dia”,

edição de 14/8/2009, por intermédio da qual o jornalista Girleno Alencar ressalta as

qualidades e os feitos do homenageado.

O inciso XIII do art. 233 do Regimento Interno prevê a inserção nos anais desta

Casa de documento ou pronunciamento não oficial especialmente relevante para o

Estado.

A aludida matéria constitui justa e oportuna homenagem prestada a Nivaldo Maciel

Araújo, que, além de exímio seresteiro, foi radialista, Vereador por dois mandatos e

Secretário Municipal de Agricultura no Município de Montes Claros, onde nasceu.

O violeiro entrou para o rol das personalidades da cidade por ter conseguido do

Presidente da República Artur da Costa e Silva, durante uma apresentação de

seresta no Palácio do Planalto, em Brasília, na década de 60, a pavimentação

asfáltica da BR-135, que liga Montes Claros a Belo Horizonte. Um de seus maiores

fãs foi o Presidente Juscelino Kubitschek, que várias vezes esteve em Montes Claros

para participar de rodas de seresta. Durante as comemorações dos 50 anos de

criação da Sudene, em Montes Claros, fez o homenageado sua última apresentação

pública, ocasião em que o Presidente Lula assinou a ordem de serviço para a reforma
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dos 300 quilômetros da rodovia.

Assim, em decorrência desses feitos e, em especial, da sua atuação política,

entendemos que a homenagem é meritória

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.391/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 30 de novembro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José Henrique - Weliton

Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.400/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Segurança Pública, por intermédio da proposição em análise,

requer à Presidência da Assembleia seja encaminhado ofício ao Comandante da 5ª

Região de Polícia Militar – 5ª RPM – e ao Chefe do 5º Departamento de Polícia Civil,

solicitando-lhes informações sobre a eventual atuação de grupos criminosos na

Escola Estadual Horizonta Lemos, em Uberaba.

Após a publicação no “Diário do Legislativo” de 21/8/2009, vem a matéria à Mesa

da Assembleia, para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em análise requer à Presidência da Assembleia seja encaminhado

ofício ao Comandante da 5ª Região de Polícia Militar – 5ª RPM – e ao Chefe do 5º

Departamento de Polícia Civil, solicitando-lhes informações sobre a eventual atuação

de grupos criminosos na Escola Estadual Horizonta Lemos, em Uberaba.

A iniciativa da proposição encontra previsão no art. 54, § 3º, da Constituição do

Estado, que estabelece que a “Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de

informação a dirigente de entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral

da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa, ou o não atendimento

no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa constituem infração

administrativa, sujeita a responsabilização”.

Portanto, entendemos que o pedido de informação deve ser encaminhado à
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autoridade destinatária, tendo em vista que as informações solicitadas são

imprescindíveis ao cumprimento das prerrogativas da Comissão de Segurança

Pública, no exercício da representação que lhe compete neste Parlamento, em

atendimento aos mandamentos constitucionais e regimentais que a determinam.

Conclusão

Tendo em vista o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº

4.400/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 30 de novembro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.418/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, a

proposição em comento requer seja solicitado ao Presidente da Cemig relatório das

providências tomadas com o objetivo de reduzir os acidentes de trabalho na empresa.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” de 22/8/2009, vem a matéria à Mesa

da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Requerimento nº 4.418/2009 tem como objetivo obter informações relativas às

providências tomadas pela Cemig com o propósito de reduzir os acidentes de

trabalho na empresa.

O pedido de informações objeto da proposição encontra amparo no disposto no art.

54, § 3º, da Constituição do Estado, e no art. 233, XII, do Regimento Interno, que

disciplina a competência da Mesa da Assembleia para solicitar informações a

autoridades estaduais.

A proposição em análise é fruto da discussão travada em audiência pública da

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, realizada nesta Casa em

12/8/2009, quando foram debatidas as condições de trabalho a que está submetido o

quadro funcional da Cemig. Nessa oportunidade, foi aventada a possibilidade de
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haver uma relação causal entre o aumento do número de acidentes de trabalho e a

terceirização de atividades naquela empresa.

Sem que se aprofunde no mérito dessa discussão, é de esperar que uma empresa

do porte da Cemig, sujeita a uma gama de certificações e fiscalizações trabalhistas, e

cujo modelo de gestão é internacionalmente reconhecido, tenha previstas medidas

consubstanciadas em um plano voltado para a redução dos acidentes de trabalho.

A fim de que esta Casa tenha conhecimento das ações desenvolvidas pela Cemig

com tal propósito, somos favoráveis à aprovação do pleito manifestado no

requerimento em análise.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 4.418/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 30 de novembro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - José Henrique, relator - Doutor Viana - Weliton

Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.443/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, a proposição em análise requer à

Presidência da Assembleia Legislativa seja enviado ofício ao Diretor-Presidente da

Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig –, solicitando informações sobre

denúncias apresentadas por trabalhadores terceirizados de empresas prestadoras de

serviços, como falta de treinamento; excesso de carga horária de trabalho;

atendimento precário aos consumidores; interrupção no fornecimento de energia a

famílias adimplentes e reutilização de equipamentos e lâmpadas com vida útil

vencida.

Requer ainda que se especifique quais são as empresas terceirizadas que prestam

serviços à Cemig; qual o número de trabalhadores terceirizados e qual o número

pertencente ao quadro funcional da Cemig, com atuação em cada cidade do

Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba; como é realizada a fiscalização das atividades

desempenhadas pelos trabalhadores terceirizados; e quais providências serão

tomadas diante das denúncias apresentadas.
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Após sua publicação no “Diário do Legislativo”, em 27/8/2009, vem a matéria à

Mesa da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Mesa Diretora deste Parlamento, conforme dispõe o art. 54, § 3º, da Constituição

Estadual, “poderá encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da

administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades

estaduais, e a recusa, ou o não atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação

de informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização”.

A Cemig é uma empresa de capital aberto, controlada pelo governo do Estado,

estando dessa forma sujeita à fiscalização deste Poder Legislativo.

Responsável pelo atendimento a cerca de 18 milhões de pessoas em 774

Municípios no Estado, a Cemig tem a maior rede de distribuição de energia elétrica

da América do Sul, com mais de 400 mil km de extensão.

Em audiência pública realizada pela Comissão do Trabalho, da Previdência e da

Ação Social desta Casa, em 12/8/2009, as discussões giraram em torno das

terceirizações na empresa e suas consequências para os trabalhadores e

consumidores mineiros.

Em dezembro de 2007, o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais - TRT-MG

- condenou a Cemig ao pagamento de indenização por danos morais coletivos pela

prática de terceirização ilícita. O relator, Desembargador Manoel Cândido Rodrigues,

considerou a ilegalidade das contratações de mão de obra para funções duradouras

por meio de locadoras de mão de obra.

O TRT-MG condenou o descaso da empresa em relação às condições de saúde e

segurança vividas pelos terceirizados, como o desrespeito aos intervalos

intrajornadas e sua omissão quanto aos treinamentos e uso de equipamentos de

segurança para esses trabalhadores, contrariando, por muitas vezes, os requisitos e

condições de segurança, bem como medidas de controle e sistemas preventivos que

possam garantir a segurança e a saúde deles em instalações elétricas e serviços de

eletricidade, estabelecidos na Norma Reguladora 10, de 1978, editada pelo Ministério

do Trabalho de Minas Gerais. Entendeu aquela Corte que a Cemig, por ser uma
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sociedade de economia mista, só pode contratar pessoal por meio de concurso

público, sendo a terceirização reservada a casos especiais (de trabalho temporário ou

não ligados à sua atividade fim).

De acordo com o Diretor de Saúde e Segurança do Sindicato Intermunicipal dos

Trabalhadores na Indústria Energética – Sindieletro –, a maior preocupação da

entidade é com a falta de qualificação de mão de obra especializada, que expõe os

trabalhadores a mais acidentes, pois as empreiteiras deixam muito a desejar no que

se refere às normas de segurança, quando formam os seus profissionais.

Dessa forma, entendemos que o pedido de informação proposto no requerimento é

oportuno para que esta Casa possa tomar conhecimento das questões levantadas em

audiência pública e, ao mesmo tempo, dar o respaldo necessário à sociedade.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.443/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 30 de novembro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José Henrique - Weliton

Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.511/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,

atendendo a requerimento do Deputado Almir Paraca, a proposição em análise

requer ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais o envio

de ofício à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável –

Semad – solicitando um histórico do processo de regularização ambiental do

empreendimento de mineração de areia da empresa Samitra Mineração e Transporte

Ltda, situado no Município de São José da Lapa.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 4/9/2009 e encaminhado

à apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre sobre essa proposição emitir

parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou
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requerimento solicitando à Semad o envio de relatório com o histórico do processo de

regularização ambiental do empreendimento de mineração de areia da empresa

Samitra Mineração e Transporte Ltda, situado no Município de São José da Lapa.

O art. 100, IX, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno, confere a essa

Comissão Permanente da Assembleia a competência para solicitar pedido escrito de

informações a órgão ou a dirigente de entidade da administração indireta do Estado

sobre matérias relacionadas com a proteção, a recuperação e a conservação dos

ecossistemas e com o controle da poluição e da degradação ambientais.

Portanto, o tema do requerimento está entre as competências regimentais

estabelecidas, podendo ser encaminhado à Semad para que a Comissão de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável possa dar prosseguimento ao seu trabalho.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.511/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 30 de novembro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - José Henrique, relator - Doutor Viana - Weliton

Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.512/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,

atendendo a requerimento do Deputado Almir Paraca, a proposição em análise

requer ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais o envio

de ofício à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável –

Semad – solicitando cópia de todos os documentos que constam do processo de

regularização ambiental do empreendimento de mineração de areia da empresa

Samitra Mineração e Transporte Ltda, situado no Município de São José da Lapa.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 4/9/2009 e encaminhado

à apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre sobre essa proposição emitir

parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou
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requerimento solicitando à Semad cópia de todos os documentos que constam no

processo de regularização ambiental do empreendimento de mineração de areia da

empresa Samitra Mineração e Transporte Ltda., situado no Município de São José da

Lapa.

O art. 100, IX, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno, confere à

Mesa da Assembleia a competência para solicitar pedido escrito de informações a

órgão ou a dirigente de entidade da administração indireta do Estado sobre matérias

relacionadas com a proteção, a recuperação e a conservação dos ecossistemas e

com o controle da poluição e da degradação ambientais.

Portanto, o tema do requerimento está entre as competências regimentais

estabelecidas, podendo ser encaminhado à Semad para que a Comissão de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável possa dar prosseguimento ao seu trabalho.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.512/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 30 de novembro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - José Henrique, relator - Doutor Viana - Weliton

Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.544/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, atendendo a

requerimento de seu Presidente e dos Deputados Carlos Gomes e Chico Uejo, a

proposição em análise requer ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais o envio de ofício à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural

do Estado de Minas Gerais – Emater – solicitando informações sobre os valores

recebidos por essa empresa, por meio de convênio com o Instituto Nacional de

Colonização e Reforma Agrária – Incra –, para prestação de assistência técnica,

social e ambiental ao Projeto de Assentamento Betinho, no Município de Bocaiúva, de

forma a complementar as informações prestadas pelo ofício nº PRESD/EXTER/0796-

2009, publicado no “Diário do Legislativo” de 20/8/2009.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 10/9/2009 e encaminhado
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à apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre sobre essa proposição emitir

parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial aprovou requerimento em

que solicita da Emater informações sobre valores recebidos do Incra para a prestação

de assistência técnica, social e ambiental ao Projeto de Assentamento Betinho, no

Município de Bocaiúva, de forma a complementar as informações prestadas pelo

ofício nº PRESD/EXTER/0796-2009, publicado no “Diário do Legislativo” de

20/8/2009 e enviado a esta Casa por solicitação da própria Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial.

O art. 100, IX, combinado com o art. 102, IX, do Regimento Interno, confere a essa

Comissão Permanente da Assembleia a competência para solicitar pedido escrito de

informações a órgão ou a dirigente de entidade da administração indireta do Estado

sobre matérias relacionadas com o fomento da produção agropecuária, com a política

fundiária e com a promoção do desenvolvimento rural e do bem-estar social no

campo.

Portanto, o tema do requerimento está entre as competências regimentais

estabelecidas e esse pode ser encaminhado à Emater para que a Comissão de

Política Agropecuária e Agroindustrial possa dar prosseguimento ao seu trabalho.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.544/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 30 de novembro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 4.571/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, a proposição em tela tem por finalidade seja

encaminhado ofício ao Diretor-Geral do DER-MG, solicitando-lhe informação sobre a

conclusão das obras da Rodovia LMG-880, no trecho que liga o Município de Divisa

Nova ao de Botelhos.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/6/2009 e encaminhada a

este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

Consoante o autor da proposição, as obras da Rodovia LMG-880, especialmente no

trecho que liga o Município de Divisa Nova ao de Botelhos, encontram-se paralisadas

há mais de três anos, o que está impossibilitando o tráfego devido a inúmeros

buracos na pista.

A Constituição do Estado, no seu art. 54, § 3°, con cede a este Parlamento a

prerrogativa de encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da

administração indireta, sendo que a recusa ou o não atendimento ou a prestação de

informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização.

Conforme a Lei n° 11.403, de 21/1/94, que reorganiz a a estrutura administrativa do

DER-MG, dispõe sobre sua estrutura orgânica e fixa suas competências, incumbe a

essa autarquia executar direta e indiretamente os serviços de projeto, implantação,

pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento em estradas de rodagem

sob sua jurisdição.

A Lei Delegada n° 164, de 2007, alterou vários disp ositivos da Lei n° 11.403, de

1994, e reafirma, em seu art. 2,° que o DER-MG tem por finalidade “assegurar

soluções adequadas de transporte rodoviário de pessoas e bens, no âmbito do

Estado, observadas as diretrizes definidas pela Secretaria de Estado de Transportes

e Obras Públicas”.

A proposição em apreço se traduz em legítimo exercício de controle e fiscalização

desta Casa no que diz respeito a ações de política pública, pelo que deve prosperar.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 4.571/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 30 de novembro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - José Henrique, relator - Doutor Viana - Weliton

Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.661/2009

Mesa da Assembleia
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Relatório

De autoria da Comissão de Administração Pública, a proposição em análise requer

à Presidência da Assembleia Legislativa seja encaminhado ao Chefe do

Departamento de Trânsito de Minas Gerais – Detran-MG – pedido de informação

sobre a receita proveniente da aplicação de multas de trânsito nos últimos cinco anos,

em Belo Horizonte, discriminando os valores anuais, as regiões da Capital de maior

incidência e o tipo de multa aplicada.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo”, em 26/9/2009, vem a matéria à

Mesa da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Constituição da República, ao estruturar a tripartição de Poderes, atribuiu ao

Legislativo as precípuas funções legiferante e fiscalizatória.

No que se refere à fiscalização que incumbe à Assembleia Legislativa, a

Constituição do Estado determina, em seu art. 54, § 3º, que “a Mesa da Assembleia

poderá encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da administração

indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, e a

recusa, ou o não atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação

falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização”.

Em que pese o já consolidado entendimento nesta Casa de que o dispositivo em

análise não permite o direcionamento de pedido de informação a quaisquer

autoridades, de forma indiscriminada, é patente a determinação de que, àquelas

lotadas na esfera de subordinação do Chefe do Poder Executivo, a função

fiscalizatória do Parlamento mineiro permite que seja apresentada solicitação com tal

desiderato.

Nesta trilha, cumpre observar que o art. 62, inciso XXXI, da Constituição do Estado

determina que “compete privativamente à Assembleia Legislativa (...) fiscalizar e

controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta”.

Uma vez considerado que o Departamento de Trânsito de Minas Gerais – Detran-

MG – encontra-se inserido na estrutura funcional do Poder Executivo, o

encaminhamento de pedido de informação a seu titular está em perfeita consonância
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com os textos constitucionais federal e estadual.

Por outro lado, é sabido que todo e qualquer ato administrativo deve ter como

elemento essencial a motivação, sob pena de nulidade. Com o fito de suprir tal

exigência, o requerimento em tela traz a justificação do pedido. Ressalte-se que a

motivação não precisa ser minuciosa ou exaustiva, bastando que indique, ainda que

indiretamente, as razões pelas quais o requerente deseja ter acesso aos dados

solicitados. Não é outro o pensamento da doutrina:

“À luz destas ponderações, tem-se que não só a existência de motivo, mas a

própria motivação é exigência vinculante da prática de qualquer ato administrativo.

Não se trata de requerer exaustiva indicação fática ou extenso raciocínio jurídico que

amparem a ação estatal. Basta que, de forma sucinta, os fundamentos normativos e a

situação empírica sejam demonstrados” (Carvalho, Raquel Melo Urbano de. “Curso

de Direito Administrativo”. 2ª ed., Salvador, Ed. Juspodium, 2009, p. 397).

Pelas razões aduzidas, consideramos oportuno o pedido de informação proposto no

requerimento em exame.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 4.661/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 30 de novembro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.672/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Segurança Pública, por intermédio da proposição em análise,

requer à Presidência da Assembleia seja encaminhado ofício ao Secretário de Defesa

Social solicitando informações sobre a destinação a ser dada ao imóvel onde hoje

funciona a cadeia pública de Santa Rita do Sapucaí, após a conclusão de sua

reforma.

Após a publicação no “Diário do Legislativo” de 1º/10/2009, 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

Aventada a possibilidade de o imóvel que abriga as instalações da cadeia pública

de Santa Rita do Sapucaí não mais ser utilizado para essa finalidade após sua

reforma, a Comissão de Segurança Pública requer seja encaminhado ofício ao

Secretário de Defesa Socialsolicitando informações acerca do assunto.

O objeto da proposição em análise encontra-se respaldado pelo comando previsto

no art. 54, § 2º, da Constituição Estadual, segundo o qual “a Mesa da Assembleia

poderá encaminhar ao Secretário de Estado pedido escrito de informação, e a recusa,

ou o não atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa

importam crime de responsabilidade”.

Entendemos que o pedido de informações deve ser encaminhado ao Secretário de

Defesa Social, tendo em vista que a matéria é pertinente à esfera de atuação da

Comissão de Segurança Pública e interessa aos parlamentares que a compõem, no

exercício da representação e das demais prerrogativas, regimentais e constitucionais,

do Poder Legislativo.

Conclusão

Tendo em vista o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº

4.672/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 30 de novembro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José Henrique - Weliton

Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.673/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, a

proposição em tela tem por objetivo solicitar ao Presidente desta Casa seja

encaminhado pedido de informações ao Presidente do Conselho Estadual do

Patrimônio Cultural sobre o andamento do tombamento do túnel da Mantiqueira, no

Município de Passa-Quatro, na macrorregião integrante do Circuito Terras Altas da

Mantiqueira e do Circuito Turístico Estrada Real.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/10/2009 e encaminhada
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a este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise decorre de requerimento formulado pelos Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar e Vanderlei Jangrossi, aprovado em reunião

ordinária da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo realizada

em 17/9/2009.

A Comissão pretende obter informações relativas ao processo administrativo de

tombamento do túnel da Mantiqueira, no Município de Passa-Quatro, a cargo do

Conselho Estadual do Patrimônio Cultural - Conep -, cujo Presidente é o Secretário

de Estado de Cultura, por força do art. 3º, I, “a”, da Lei Delegada nº 170, de 2007, que

criou esse órgão.

O encaminhamento do pedido de informações ao Presidente do Conep afigura-se-

nos pertinente, porquanto esse colegiado, de natureza deliberativa e subordinado à

Secretaria de Estado de Cultura, tem por competência, entre outras, decidir sobre o

tombamento e o registro de bens, determinando a sua inscrição no Livro do Tombo e

no Livro de Registro, respectivamente.

A apresentação do requerimento fundamenta-se, no plano estadual, no § 2º do art.

54 da Constituição mineira, que confere a este Parlamento a prerrogativa de

encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da administração indireta.

Segundo esse dispositivo, a recusa ou o não atendimento ou a prestação de

informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização.

Corroborando esse mandamento, o inciso IX do art. 100 do Regimento Interno

atribui às comissões legislativas competência para encaminhar, por intermédio da

Mesa da Assembleia, pedido escrito de informação a autoridades estaduais.

Cabe ressaltar que a proposição configura legítimo exercício de controle externo, a

cargo da Assembleia Legislativa, assegurado pela Constituição mineira, no art. 73. O

pedido de informações em tela compreende o acompanhamento da condução de

política pública relacionada à defesa e preservação do patrimônio cultural do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 4.673/2009.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 30 de novembro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.674/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, a

proposição em análise requer ao Presidente da Assembleia Legislativa seja enviado

ofício ao Secretário de Estado de Cultura e ao Iepha, solicitando “ informações sobre

o tombamento de imóveis, bem como sobre a liberação de recursos do ICMS do

patrimônio histórico em favor dos Municípios de Passa-Quatro e Itanhandu e a

possibilidade de audiência para orientação dos referidos programas”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 1/10/2009, vem a matéria à Mesa da

Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O pedido de informações do Poder Legislativo às autoridades estaduais integra as

ações de controle externo sobre as atividades da administração pública e é amparado

constitucionalmente pelos arts. 54, § 2º, e 62, XXXI, da Carta mineira. O Instituto

Estadual do Patrimônio Histórico e Arquitetônico - Iepha - é uma fundação sem fins

lucrativos vinculada à Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais. O art. 54, §

3º, da Constituição Estadual também possibilita à Mesa Diretora encaminhar pedido

de informação a dirigente de entidade da administração indireta e a outras

autoridades estaduais.

Por conseguinte, o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, em seu art.100, IX, assegura às Comissões a competência para

encaminhar pedidos de informação dessa natureza por intermédio da Mesa. Tendo

em vista esse escopo normativo, configura-se legítima a solicitação de informações

contida no requerimento em análise.

Tal requerimento foi motivado pelo interesse manifesto pelos presentes à Reunião

Ordinária da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, realizada



____________________________________________________________________________
355

no Município de Passa-Quatro em 17/9/2009, em obterem informações quanto ao

tombamento de imóveis, bem como sobre a liberação de recursos do ICMS do

Patrimônio Cultural em favor dos Municípios de Passa-Quatro e Itanhandu e a

possibilidade de audiência para orientação dos referidos programas. Os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar e Vanderlei Jangrossi traduziram tal interesse no

requerimento em apreço.

Passa-Quatro tem os seguintes imóveis com valor de patrimônio histórico:

Casa da Cultura - edificação iniciada em 1920, concluída em 1921 e tombada em

1990, estilo eclético tendendo para o neo-clássico, foi construída por Romeu

Espanha, serviu de residência, agência bancária e sede da prefeitura; Matriz de São

Sebastião - foi a quarta capela construída na cidade, em 1850, pelos fundadores de

Passa-Quatro, Anna Motta Paes e José Ribeiro Pereira. A imagem de S. Sebastião

foi trazida de Portugal pelo primeiro padre da cidade. Houve várias reformas até se

chegar à atual arquitetura; conjunto arquitetônico - casarões de arquitetura eclética,

com várias influências europeias; vestígios da Estrada Real; túnel ferroviário da Serra

da Mantiqueira - Inaugurado por D. Pedro II em 1881. Foi palco da revolução de 1930

e 1932.

Itanhandu tem os seguintes imóveis com valor histórico:

Centro Cultural e de Arte - ponto turístico, onde se concentram o artesanato e a arte

da cidade, em geral; casarões históricos que contam parte da sua história; Igreja de

Nossa Senhora do Bonsucesso - pequena capela localizada no alto de uma colina no

bairro do Bonsucesso, erguida pela família Costa, no início do séc. XX.

Foi informado que foi feito pedido ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico

Nacional - Iphan -, em relação ao túnel da Mantiqueira, para um tombamento nacional

desse túnel de enorme importância histórica e que liga dois Estados - Minas e São

Paulo. Foi solicitado também que os imóveis da extinta rede ferroviária sejam

passados para o Município para continuidade do trabalho de preservação. O

tombamento é de importância muito grande para o Município de Passa-Quatro até

quanto aos recursos, pois o ICMS do Patrimônio Cultural cresceria, aumentando a

capacidade de preservação do patrimônio municipal. Quanto às casas recuperadas,

existem algumas dificuldades, a praça está tombada e todo o acervo do Sílvio
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Cascateiro, da Casa da Cultura, também foi tombado pelo patrimônio municipal e

recuperado.

Itanhandu tem os arranjos produtivos locais, uma ferramenta importante que o

Estado oferece ao Município que tem identidade vocacional, principalmente quanto a

emprego e renda.

Os Municípios beneficiados com a Estrada Real têm linha diferenciada de

financiamentos do BDMG para as pousadas, restaurantes e hotéis.

Graças ao ICMS do Patrimônio Cultural, tem crescido o número de cidades

mineiras preocupadas com a preservação dos bens históricos e culturais. Essa é uma

das conclusões do balanço divulgado recentemente pelo Iepha-MG, com o total de

cadastros no programa. Ao todo, 691 Municípios encaminharam documentação para

receber uma parcela do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços -

ICMS -, concedida pelo Estado às prefeituras que criam políticas de proteção aos

bens locais. O número é 7,1% maior que as 645 cidades inscritas no ano passado.

Os valores do repasse, estimados por pontos, garantem ao Município uma verba

que ajuda as prefeituras a estimular e desenvolver ações de conservação do

patrimônio. Em 2008, as 645 cidades participantes receberam pouco mais de R$ 48

milhões. O aumento de cadastro é um sinal da maior consciência em relação à

importância de se proteger a memória local e os espaços culturais. Verifica-se que os

Municípios estão mais comprometidos com a preservação, seja do patrimônio, seja

das festas, seja das tradições.

A lei do ICMS do Patrimônio Cultural foi criada em 1996 em Minas, primeiro Estado

brasileiro a adotar uma lei estadual que estabelece políticas de proteção aos bens

culturais locais, usando recursos desse imposto. Desde sua instituição em 1996, o

número de participantes do ICMS do Patrimônio Cultural cresceu mais de 500%,

passando dos iniciais 106 para os 645 que participaram no último ano. Para o

exercício de 2009, 11 cidades buscaram o incentivo pela primeira vez. A iniciativa já é

uma realidade positiva aprovada também fora dos limites de Minas.

A lei de ICMS do Patrimônio Cultural é um incentivo para que os Municípios adotem

ações para proteção e preservação do patrimônio histórico. Servem de base para

pontuação para repasse de recursos do ICMS alguns itens como a criação de uma lei
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municipal de patrimônio cultural, programas de educação patrimonial (a cidade

também deve criar o seu Conselho Municipal do Patrimônio Cultural), tombamento de

bens culturais, elaboração de inventário de proteção do acervo cultural, além de

ações de proteção (investimentos em bens e manifestações culturais). Premiada pelo

Iphan, em 2002, a Lei nº 12.040 (atual 13.803, de 2000) foi também reconhecida pelo

Fundo das Nações Unidas para a Criança e o Adolescente - Unicef - como o melhor

programa de distribuição de renda do Brasil. Os valores do repasse, estimados por

ponto, podem garantir ao Município uma verba extra que pode ajudar no orçamento

das prefeituras. Tombamentos federais e estaduais dos bens culturais nas categorias

núcleos históricos, conjuntos paisagísticos, bens imóveis e bens móveis recebem

pontuação maior. Considerando a importância desse tema, reconhecemos ser

relevante para os Municípios o acesso à informações requeridas.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.674/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 30 de novembro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.734/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Segurança Pública, por intermédio da proposição em análise,

requer à Presidência da Assembleia seja encaminhado ofício ao Secretário de Defesa

Social solicitando informações sobre o tratamento que vem sendo dado aos

dependentes químicos custodiados pelo Estado.

Após a publicação no “Diário do Legislativo” de 3/10/2009, vem a matéria à Mesa

da Assembléia 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 o

encaminhamento de ofício ao Secretário de Defesa Social solicitando informações

sobre o tratamento que vem sendo dado aos dependentes químicos custodiados pelo
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Estado.

O objeto da proposição em análise encontra-se respaldado pelo comando previsto

no art. 54, § 2º, da Constituição do Estado, segundo o qual “a Mesa da Assembleia

poderá encaminhar ao Secretário de Estado pedido escrito de informação, e a recusa,

ou o não atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa

importam crime de responsabilidade”.

Portanto, entendemos que a solicitação deve ser encaminhada ao Secretário de

Defesa Social, tendo em vista que as informações requeridas são do interesse dos

parlamentares que compõem a Comissão de Segurança Pública, no exercício da

representação e das demais prerrogativas do Poder Legislativo, competindo-lhes

solicitá-las por intermédio da Mesa da Assembleia.

Conclusão

Tendo em vista o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº

4.734/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 30 de novembro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José Henrique - Weliton

Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.861/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Segurança Pública, por meio da proposição em tela, requer à

Presidência da Assembleia seja encaminhado ofício ao Presidente do Tribunal de

Justiça solicitando informações sobre a possibilidade de implementar o sistema de

justiça itinerante na região de Barbacena, especialmente para atendimento à

população de Bias Fortes.

Após a publicação no “Diário do Legislativo” de 23/10/2009, vem a matéria à Mesa

da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A solicitação sob análise encontra-se respaldada pelo art. 54, § 3º, da Constituição

do Estado, que dispõe que a Mesa da Assembleia poderá encaminhar pedido de
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informação a dirigente de entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral

da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais.

Cabe ressaltar que, entre outras competências, a Comissão autora do requerimento

em exame tem na defesa social seu principal escopo. Por óbvio, o sistema de justiça

criminal, que tem o subsistema judiciário como um de seus componentes, é essencial

para o atendimento da demanda dos jurisdicionados.

Portanto, nosso entendimento é que o pedido de informação é pertinente,

considerando-se o relevante interesse social da matéria e o legítimo exercício da

representação conferida aos membros deste Poder pelo cidadão mineiro.

Conclusão

Tendo em vista o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº

4.861/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 30 de novembro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.901/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em foco, a Comissão de Direitos Humanos requer à

Presidência da Assembleia seja encaminhado ofício ao Comandante da 12ª Região

da PMMG pedindo informações sobre as providências tomadas em relação às

denúncias de abuso de autoridade apresentadas pelo Sd. Ailson Ferraz de Brito

Júnior, lotado no 26º Batalhão, em Itabira, e que foram objeto de discussão nas

reuniões dessa Comissão realizadas em 3/9/2009 e 21/10/2009.

Após publicação no “Diário do Legislativo” de 30/10/2009, a matéria vem a este

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A apresentação do requerimento em análise foi motivada por denúncia apresentada

pelo Sd. Ailson Ferraz de Brito Júnior na 24ª Reunião Extraordinária da Comissão de

Direitos Humanos, que alegou ter sido vítima de violação de direitos humanos, na
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forma de abuso de autoridade, perpetrada por superiores hierárquicos. Com a

ausência dos oficiais nomeados como autor e mandante dos desmandos, o assunto

continuou em foco na 27ª Reunião Ordinária dessa Comissão.

Após debate em que afloraram ora reiterações da acusação, ora tentativas de

desqualificá-la, o Cel. Henrique Guimarães da Silva, Comandante da 12ª Região da

PMMG, avocou para si a responsabilidade de averiguar os fatos relatados, zelar pelos

direitos do denunciante e encaminhar a solução do caso da melhor forma possível. A

Comissão de Direitos Humanos acolheu essa sugestão e a formalizou em dois

requerimentos.

No primeiro, suspendeu a convocação do 1º-Ten. Valter dos Santos e do Ten.-Cel.

Evandro Jaques de Mendonça – supostos responsáveis –, acolheu a proposta de que

o Cel. Geraldo Henrique Guimarães e Silva encaminhasse as providências relativas

ao Sd. Ailson Ferraz de Brito Júnior e fixou o prazo até 30/11/2009 para efetivá-las.

No segundo, ora em comento, a Comissão cobra, pela via legalmente adequada, o

cumprimento do compromisso assumido pela autoridade.

A proposição em exame coaduna-se com a competência do Poder Legislativo de

controlar e fiscalizar os atos do Poder Executivo, constante no art. 49, X, da

Constituição Federal. Ademais, ampara-se no art. 54, § 3º, da Constituição Estadual,

que assegura à Assembleia a prerrogativa de encaminhar pedido de informação 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.

Apoia-se, de resto, nos arts. 100, IX, e 79, VIII, “c”, do Regimento Interno, que

facultam às Comissões o direito de solicitar à Mesa encaminhamento de pedido por

escrito de informação, “em razão da matéria (...) compreendida em sua denominação

ou da finalidade de sua constituição”. Portanto, a proposição em tela não apresenta

vício de iniciativa. Configura legítimo exercício de controle sobre órgãos e atos de

autoridades subordinadas ao Poder Executivo, ostentando sólido e tipificado lastro

constitucional e regimental.

Quanto ao mérito, as informações solicitadas são de grande interesse para o

Estado e a sociedade. O Sd. Ailson declarou que seu superior recusou licença
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médica apresentada, questionou sua veracidade e o proibiu de deixar a cidade de

Ferros, impedindo-o de deslocar-se à sua residência em Barão de Cocais. Ainda

segundo o Soldado, determinou-se, posteriormente, que deveria permanecer

cumprindo a licença em casa e, a seguir, em ambiente administrativo.

As informações contidas na ficha funcional do denunciante, apresentadas em

reunião da Comissão de Direitos Humanos, além de em parte versarem sobre

processos ainda em trânsito, não descaracterizam os fatos relatados em depoimento,

que, frise-se, em nenhum momento foram contestados por quem quer que seja. A

verossimilhança das alegações do Sd. Ailson sugere desrespeito a princípios e

direitos consolidados, especialmente, nos arts. 1º e 5º da Constituição Federal.

As autoridades militares, no trato com seus subordinados, devem observar os

preceitos da Carta Magna, que, mesmo considerando-se as peculiaridades da

condição de Soldado, não se vale delas para Nomear exceções. O próprio Código de

Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais - Lei nº 14.310, de

19/6/2002, que sepultou o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de Minas Gerais,

herdado do regime militar e incompatível com os dispositivos legais maiores pós-1988

– esclarece, no art. 9º, III e V, que “todo integrante das IMEs (...) deve observar os

princípios da ética militar”, inclusive “respeitar a dignidade humana” e “ser justo e

imparcial na apreciação e avaliação dos atos praticados por integrantes das IMEs”.

O menosprezo aos direitos individuais fica tanto mais patente quando se põe na

contramão das políticas públicas em vigor, que dirigem o processo de

desmilitarização das corporações policiais, transformando-as dos antigos exércitos

estaduais em verdadeiras forças de segurança pública. Para tanto, seus membros

precisam formar-se como cidadãos que desempenham atividades civis de prevenção

e educação, só possíveis e profícuas se forem também detentores e praticantes de

seus próprios direitos.

Eis por que o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – PNEDH – afirma

ser inadmissível, “no contexto democrático, tratar dos sistemas de justiça e segurança

sem que os mesmos estejam integrados com os valores e princípios dos direitos

humanos” e ser necessário uma “leitura crítica dos modelos de formação e ação

policial que utilizam práticas violadoras da dignidade da pessoa humana”. Por sua
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vez, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – Pronasci –, no art.

3º, V, da Lei Federal nº 11.530, de 24/10/2007, adota como diretriz a “valorização dos

profissionais de segurança pública e do sistema prisional”, que só adquire sentido

com o respeito concomitante a seus direitos.

Se o próprio Comandante da 12ª Região da PMMG responsabilizou-se por

averiguar os fatos relatados, resta agora a esta Mesa, acolhendo a proposição,

conferir formalidade institucional ao acordado, para que seu mérito não fique à mercê

das subjetividades, vontades, boas intenções e pessoalidades.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.901/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 30 de novembro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.905/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Direitos Humanos, por meio da proposição em exame, requer à

Presidência da Assembleia seja encaminhado ao Subsecretário de Administração

Prisional pedido de informações sobre o cronograma de transferência da custódia dos

presos da cadeia pública de Janaúba.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” de 30/10/2009, vem a matéria à

Mesa da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise requer à Presidência da Assembleia seja encaminhado ao

Subsecretário de Administração Prisional pedido de informações a respeito do

cronograma de transferência da custódia dos presos da cadeia pública de Janaúba.

A proposição encontra amparo na competência típica do Poder Legislativo de

fiscalizar e de acompanhar as atividades desenvolvidas por órgãos ou instituições

públicos, sempre que considerar conveniente. O art. 54, § 3°, da Constituição do

Estado estabelece que a Mesa da Assembleia poderá encaminhar pedido de
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informações a dirigente de entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral

da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa, ou o não atendimento

no prazo de 30 dias, ou a prestação de informação falsa constituem infração

administrativa, sujeita a responsabilização.

A Comissão de Direitos Humanos visitou a carceragem da 22ª Delegacia Regional

de Janaúba, em 8/10/2009, atendendo a solicitação do Sindicato dos Servidores da

Polícia Civil – Sindpol-MG. De acordo com o relatório elaborado por essa Comissão,

foram constatadas insalubridade e superlotação da carceragem, que possui

capacidade para abrigar 66 presos, mas estava com 187, entre os quais 116

condenados, que já deveriam estar cumprindo pena em local apropriado, conforme

determina a Lei de Execução Penal.

Os Agentes de Polícia lotados na Delegacia ratificaram as denúncias apresentadas

pelo Sindpol-MG: escalas excessivas de permanência de plantão, desvio de função,

escolta e custódia irregulares de presos.

As atribuições dos policiais civis são definidas, expressamente, no art. 139 da

Constituição do Estado: “À Polícia Civil, órgão permanente do poder público, dirigido

por Delegado de Polícia de carreira e organizado de acordo com os princípios da

hierarquia e da disciplina, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções

de polícia judiciária e a apuração, no território do Estado, das infrações penais, exceto

as militares, e lhe são privativas as atividades pertinentes a:

I - polícia técnico-científica;

II - processamento e arquivo de identificação civil e criminal;

III - registro e licenciamento de veículo automotor e habilitação de condutor”.

Conforme se vê, não existe nenhuma obrigação legal de os policiais civis

custodiarem os presos, uma vez que a polícia judiciária apenas investiga as infrações

penais, colhendo subsídios para o Ministério Público, autor da ação penal. Os

policiais civis prestaram concurso e receberam prévia instrução e treinamento para

exercerem suas funções constitucionais de polícia judiciária, e não, para custodiar

presos. Assim, o serviço de carceragem deve ser feito por Agentes Penitenciários.

A necessidade de se retirar da Polícia Civil a responsabilidade de cuidar dos presos

é consensual entre as autoridades no assunto. Além de desafogar os policiais civis, a
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transferência da custódia possibilita a implantação de programas de ressocialização

do preso, o que não pode ser feito nas delegacias de polícia. No Estado, a mudança

da responsabilidade pela guarda dos presos da Polícia Civil para a Secretaria de

Defesa Social – Seds – está sendo feita gradativamente: em 2003, a polícia tinha 18

mil presos, e as penitenciárias, 4,5 mil. Hoje a polícia está com 15 mil presos, e as

penitenciárias, com 22 mil. Isso é uma das consequências da profissionalização da

gestão e da criação da Guarda Penitenciária, com a realização de programas de

formação e de capacitação dos Agentes Penitenciários.

Assim, entendemos que é importante verificar, por meio do cronograma solicitado,

para quando está prevista a transferência da custódia dos presos da cadeia pública

de Janaúba. Esse processo de transferência deve ser concluído. Por menor que seja

o número de presos custodiados pela Polícia Civil, configura-se aí um empecilho,

tanto ao modelo de gestão da política de segurança pública que está sendo

implementado pelo Estado – políticas públicas combinadas com investimentos,

planejamento, ações repressivas e preventivas da criminalidade – quanto à função

investigativa da Polícia Civil. Dessa forma, qualquer medida que contribua para a

agilidade do processo de transferência da custódia dos presos da Polícia Civil é

válida.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 4.905/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 30 de novembro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.952/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial requer, por meio da

proposição em epígrafe, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão pedido de cópia do contrato de doação celebrado entre o Estado e a União,

decorrente da Lei nº 13.184, de 1999, que autoriza o Poder Executivo a doar imóveis

à União.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 7/11/2009, vem agora a matéria à Mesa da

Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

Criado oficialmente em 1998, o Projeto de Assentamento de Produtores Rurais

Hebert de Souza – PA Betinho – reúne 776 famílias em uma área de 24.000ha, no

Município de Bocaiúva. O projeto de assentamento está entre os maiores do País em

extensão e enfrenta dificuldades que vão desde a precária infraestrutura básica de

abastecimento de água e energia elétrica e de habitação até a obtenção de crédito

rural.

Em audiências públicas da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial,

realizadas nos dias 30 de junho e 20 de outubro de 2009, representantes do PA

Betinho expuseram os problemas vividos pelas famílias assentadas. Destacaram, na

audiência mais recente, que encontram restrições na busca por crédito agrícola

devido à incerteza sobre a propriedade das terras que habitam.

Tendo em vista a aprovação da Lei nº 13.184, de 1999, que autoriza o Poder

Executivo a doar os imóveis referentes ao mencionado projeto de assentamento à

União, entende-se pertinente solicitar à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão – Seplag – que confirme a realização da referida doação, por meio do envio, a

esta Casa, de cópia do contrato de doação celebrado.

No que se refere ao respaldo legal para tanto, o art. 54, § 2º, da Constituição do

Estado confere à Mesa da Assembleia a prerrogativa de encaminhar pedido de

informação a Secretário de Estado, o que o Regimento Interno da Assembleia

Legislativa de Minas Gerais disciplina em seu art. 100, IX, assegurando a

competência das suas comissões para encaminhar pedidos de informação dessa

natureza por intermédio da Mesa. Tendo em vista esse escopo normativo, configura-

se legítima a solicitação de informações contida no requerimento em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 4.952/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 30 de novembro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José Henrique - Weliton
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Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 1º/12/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Duarte Bechir notificando o falecimento do Sr. Camilo Teixeira da

Costa, ocorrido em 27/11/2009, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres notificando o falecimento da Sra. Maria Alves de Souza,

ocorrido em 29/11/2009, em Jacinto. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento notificando o falecimento do Sr. José Ribeiro

Sobrinho, ocorrido em 29/11/2009, em João Pinheiro. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento notificando o falecimento da Sra. Ormezina Luiza

da Silva, ocorrido em 25/11/2009, em Arapuá. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 2/12/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique, Weliton Prado e Getúlio

Neiva

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

Correspondência: Ofícios e cartão - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.064 a 4.068/2009 - Requerimentos nºs 5.129 a

5.164/2009 - Requerimento do Deputado João Leite - Comunicações: Comunicações

das Comissões de Administração Pública, de Direitos Humanos e de Saúde e do

Deputado Djalma Diniz - Questão de ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos

Deputados Antônio Carlos Arantes, Doutor Viana, Carlin Moura, Getúlio Neiva e

Weliton Prado - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de

Comunicações - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 2.968, 3.466, 3.742, 3.826, 3.882, 3.863, 3.898 e 3.900/2009;

aprovação; declaração de voto - Votação de Requerimentos: Requerimento nº

3.094/2008; aprovação - Requerimento nº 4.106/2009; aprovação na forma do

Substitutivo nº 1 - Requerimento nº 4.416/2009; aprovação - Requerimento nº

4.476/2009; aprovação com a Emenda nº 1 - Requerimento do Deputado Sávio

Souza Cruz; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva - Requerimento do

Deputado Padre João; deferimento; discurso do Deputado Weliton Prado -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Pimenta -

Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
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Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor

Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio

Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Inácio Franco - Irani Barbosa -

Ivair Nogueira - Lafayette de Andrada - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -

Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy

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

Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia -

Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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 Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Getúlio Neiva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Jerson Domingos, Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do

Sul, solicitando à Presidência desta Casa que interceda junto à bancada mineira no

Congresso Nacional a fim de que seja restaurado o § 4º do art. 25 da Lei Federal nº

8.212, de 1991, de modo a desonerar os produtores rurais. (- À Comissão de Política

Agropecuária.)

Do Sr. Marcelo Crivella, Senador, prestando informações relativas ao Requerimento

n° 4.925/2009, da Comissão de Saúde.

Da Sra. Maria José Haueisen Freire, Prefeita Municipal de Teófilo Otôni, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.798/2009 , da Comissão de Participação
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Popular.

Do Sr. Walmir Rocha Lopes, Prefeito Municipal de São Geraldo, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.932/2009, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.932/2009.)

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 4.920/2009, da Comissã o de Política Agropecuária.

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG, agradecendo o

convite para audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais, justificando sua

ausência e indicando seu representante no evento. (- À Comissão de Assuntos

Municipais.)

Do Sr. José Eustáquio Natal, Diretor-Geral da Ademg (2), prestando informações

relativas aos Requerimentos n°s 4.894 e 4.910/2009,  da Comissão de Direitos

Humanos.

Do Sr. Friedmann Anderson Wendpap, Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de

Justiça, prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.719/2009, da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. João Vítor Xavier, Vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte,

agradecendo a manifestação de aplauso formulada por esta Casa em atenção a

requerimento do Deputado Ademir Lucas.

Do Sr. Paulo Abrão Pires Junior, Presidente da Comissão de Anistia do Ministério

da Justiça, comunicando o recebimento de exemplar do livro “Não foi por acaso”, do

jornalista Marcelo de Freitas Assis, encaminhado em atenção a pedido da Comissão

de Direitos Humanos.

Do Sr. Cláudio de Souza, Corregedor do Conselho Regional de Medicina de Minas

Gerais, prestando informações relativas a requerimento da Comissão de Direitos

Humanos encaminhado por meio do Ofício 115/2008/SGM.

Do Sr. Julio Cesar de Araujo Nogueira, Secretário Executivo (substituto) do

Ministério da Integração Nacional (5), informando a liberação de recursos financeiros

para o Estado referente aos convênios que menciona. (- À Comissão de Fiscalização

Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,

do Regimento Interno.)



____________________________________________________________________________
370

Do Sr. Luiz Claudio Monteiro Morgado, Coordenador-Geral de Finanças, Convênio

e Contabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário (3), informando a

celebração de termo aditivo de prorrogação do prazo de vigência dos convênios que

menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Gabriel Alves Pereira Júnior, Diretor-Presidente da Energisa, prestando

informações relativas a requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor

encaminhado por meio do Ofício 2.719/2009/SGM.

CARTÃO

Do Sr. Waldetaro Vitorino Dias, da Comunidade Católica da Diocese Itabira -

Coronel Fabriciano, reivindicando ações com vistas à implantação da Região

Metropolitana do Vale do Aço. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.064/2009

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural da

Pontinha, com sede no Município de Paraopeba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de

Desenvolvimento Rural da Pontinha, com sede no Município de Paraopeba.

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

Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2009.

Ademir Lucas

Justificação: O Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural da Pontinha, com

sede no Município de Paraopeba, entidade sem fins lucrativos, tem por escopo

defender os interesses daquela comunidade, zelando pela melhoria de sua qualidade

de vida. Com esse propósito, desenvolve atividades voltadas para a proteção da

saúde da família, da maternidade, da infância e da velhice; promove o combate da
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fome e da pobreza; a integração de seus beneficiários ao mercado de trabalho; a

divulgação da cultura e do esporte e eventos de lazer, culturais, assistenciais e

turísticos.

Diante da importância das ações realizadas pelo Conselho Comunitário de

Desenvolvimento Rural da Pontinha, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.065/2009

Acrescenta parágrafo ao art. 7º da Lei nº 17.347, de 16 de janeiro de 2008, que

dispõe sobre o Plano Plurianual da Ação Governamental - PPAG - para o período

2008-2011.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 7º da Lei nº 17.347, de 16 de janeiro de 2008, o

seguinte § 3º:

“Art. 7º - (...)

§ 3º - O processo de revisão anual do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - incluirá cursos prévios de capacitação em planejamento e orçamento para os

participantes das audiências públicas regionalizadas, organizados pela Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais.”.

Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2009.

Comissão de Participação Popular

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.

204 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.066/2009

Dispõe sobre a criação, a ampliação e o desmembramento de parques florestais e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A criação, a ampliação e o desmembramento de parques florestais deverão

ser apreciados pelo Poder Legislativo, por meio de projeto de lei, no âmbito do
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Estado.

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

Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2009.

Arlen Santiago

Justificação: O território de Minas Gerais abriga 7 parques florestais nacionais e 14

estaduais, além de florestas nacionais e áreas de preservação ambiental.

Este projeto tem por objetivo levar ao conhecimento dos parlamentares a criação, a

ampliação e os desmembramentos dos parques florestais, para que estes possam

fazer o acompanhamento das áreas de preservação ambiental, a fim de que os

proprietários de fazendas não sejam prejudicados, uma vez que estes já têm em suas

propriedades uma área reservada para a finalidade de preservação.

Por essas razões, espero contar com o apoio de meus pares a aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Meio Ambiente para

parecer, nos termos do art. 193, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.067/2009

Declara de utilidade pública o Centro de Promoção e Assistência Social Ana

Bernardina, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Promoção e Assistência

Social Ana Bernardina, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2009.

Neider Moreira

Justificação: A entidade em epígrafe, atende a todos os requisitos da Lei nº 15.430,

de 2005. O Centro de Promoção e Assistência Social Ana Bernardina, fundado em

10/6/95 na cidade de Belo Horizonte, tem por finalidades a distribuição de sopa e

alimentos, a assistência médica, psicológica, cultural e educativa, a interação com a

comunidade, bem como outras atividades filantrópicas afins.

Em face do exposto, conto com o apoio dos meus nobres pares à aprovação deste

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.068/2009

Pune a discriminação aos cidadãos que disponham de formação superior ou

tenham vida acadêmica regular em cursos autorizados pelo Ministério da Educação

nas modalidades de ensino à distância ou semipresencial e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Será punida toda e qualquer forma de disc riminação ou manifestação que

caracterize tratamento diferenciado entre formados e acadêmicos matriculados em

cursos nas modalidades de ensino à distância ou semipresencial em relação aos

cursos presenciais.

§ 1º - Para os fins desta lei, considera-se educação à distância a modalidade

educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e

aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e

comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas

em lugares ou tempos diversos , em conformidade com o Decreto nº 5.622, de 20 de

dezembro de 2005.

§ 2º - Para fins do disposto nesta lei, consideram-se regularmente formados em

ensino a distância ou semipresencial alunos que disponham de diploma, certificado

ou comprovante de conclusão emitido por instituição de ensino superior autorizada

pelo Ministério da Educação ou em caso de estudante, apresente atestado de

frequência ou comprovante de matrícula da instituição de ensino superior.

§ 3º - Entende-se por discriminação qualquer ação que caracterize tratamento

diferenciado, cobrança de valores adicionais, proibição de participação em concursos

que exijam diploma de nível superior, técnico ou de ensino médio, inscrição em

associações ou entidades de classe que exijam formação superior ou, ainda,

preterição no atendimento.

Art. 2º - Cabe ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado de Educação e

da Secretaria de Estado de Defesa Social, o recebimento de reclamações e outros

atos previstos nesta lei.
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§ 1º - Para os fins do atendimento previsto no “caput”, a reclamação poderá ser

apresentada por qualquer pessoa, física ou jurídica, direta ou indiretamente

prejudicada.

§ 2° - A reclamação poderá ser apresentada ao Poder  Público, nos locais previstos,

por carta, fax, mensagem eletrônica, telefone, verbalmente ou por qualquer outra

forma de comunicação, juntando-se dados suficientes ao preenchimento de ficha de

atendimento para posterior encaminhamento e apuração dos fatos apresentados.

Art. 3º - Compete ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado de Defesa

Social, a análise dos fatos narrados na reclamação e, se constatada infração a esta

lei, o encaminhamento aos órgãos competentes para a adoção das medidas cabíveis.

Art. 4º - Sujeitam-se a esta lei todas as pessoas, físicas ou jurídicas, que mantêm

relação com a administração pública estadual, direta ou indireta, abrangendo

situações como relação jurídica funcional, convênios, acordos, parcerias, empresas e

pessoas contratadas pela administração e o exercício de atividade econômica ou

profissional sujeita à fiscalização estadual.

Art. 5º - Órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e industriais e associações

civis que cometerem infrações a esta lei estarão sujeitos às seguintes sanções, que

serão aplicadas progressivamente, da seguinte forma:

I - advertência

II - multa de R$3.000,00 (três mil reais);

III - multa de R$5.000,00 (cinco mil reais);

IV - multa de R$10.000,00 (dez mil reais) e proibição de contratar com a

administração pública, estadual por um ano;

§ 1º - Os valores constantes dos incisos II, III e IV serão corrigidos anualmente pelo

Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA -, apurado pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística - IBGE -;

§ 2º - Fica a autoridade fiscalizadora autorizada a elevar em até dez vezes o valor

da multa cominada quando se verificar que, em face da capacidade econômica do

estabelecimento, a pena de multa resultará inócua.

§ 3º - A aplicação de qualquer das sanções previstas no inciso III acarretará a

rescisão do contrato, convênio, acordo ou qualquer modalidade de compromisso
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celebrado com a administração pública direta ou indireta e implicará a inabilitação do

infrator para:

I - firmar contratos com a administração pública estadual, direta, indireta, ou

autárquica;

II - obter isenções, remissões, anistias ou quaisquer benefícios de natureza

tributária.

Art. 6º - A infração ao disposto nesta lei praticada por servidor público estadual será

considerada falta grave, e sua reincidência, prática de ato de incontinência pública,

sujeitando o infrator às penas previstas nos estatutos da respectiva categoria.

Art. 7º - O conteúdo da presente lei deverá ser divulgado junto às repartições

públicas estaduais para a conscientização dos servidores e da sociedade mineira.

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias,

contados da data de sua publicação, devendo observar, obrigatoriamente, os

seguintes aspectos:

I - mecanismos de denúncia;

II - formas de apuração das denúncias;

III - garantias para ampla defesa dos infratores.

Art. 9º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2009.

Almir Paraca

Justificação: Este projeto de lei baseia-se em uma proposição apresentada pelo

Deputado Estadual Professor Grando e aprovada pela Assembleia Legislativa do

Estado de Santa Catarina, que julgamos oportuna e necessária em todo o País, o que

nos leva a apresentá-lo em nosso Estado.

É do conhecimento de todos que a educação a distância contribui fortemente para a

democratização do acesso ao à educação, em todos os níveis, mais especialmente

ao ensino superior público. Segundo dados da Secretaria de Ensino à Distância do

Ministério da Educação, a evolução da modalidade de educação à distância no Brasil,

de 2000 a 2008, foi excepcional, saltando de 1.682 para 760.599 alunos, e revelou o
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desempenho excepcional dos graduandos à distância, mais bem avaliados em 7 das

13 áreas analisadas pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).

A excelente estrutura do sistema de educação à distância, no Brasil, hoje, garante a

qualidade na graduação ofertada. Entre os referenciais, ainda segundo a Secretaria,

podemos destacar a avaliação, a equipe multidisciplinar, a infraestrutura de apoio, o

material didático e os sistemas de educação.

Na formação técnica profissional de nível médio à distância, a Secretaria trabalha

com a perspectiva atendimento de 200 mil alunos em mil escolas-polo até 2010,

através da Escola Técnica Aberta do Brasil (e-tec Brasil). Em 2008, eram ofertados

147 cursos, com 11.200 estudantes matriculados.

No Brasil, a modalidade de educação à distância obteve respaldo legal para sua

realização com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei nº 9.394, de 20/12/96 -,

que estabelece, em seu art. 80, a possibilidade de uso orgânico da modalidade de

educação à distância em todos os níveis e modalidades de ensino. Esse artigo foi

regulamentado posteriormente pelos Decretos nºs 2.494 e 2.561, de 1998, mas

ambos revogados pelo Decreto nº 5.622, em vigência desde sua publicação em

20/12/2005.

Pelo Decreto nº 5.622 ficou estabelecida a política de garantia de qualidade no

tocante aos variados aspectos ligados à modalidade de educação à distância,

notadamente ao credenciamento institucional, supervisão, acompanhamento e

avaliação, harmonizados com padrões de qualidade enunciados pelo Ministério da

Educação.

O art. 1º desse decreto caracteriza a educação à distância como modalidade

educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e

aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e

comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas

em lugares ou tempos diversos.

Entre os tópicos relevantes do decreto, tem destaque: a) a caracterização de ensino

à distância - EAD - visando instruir os sistemas de ensino; b) o estabelecimento de

preponderância da avaliação presencial dos estudantes em relação às avaliações

feitas a distância; c) maior explicitação de critérios para o credenciamento no
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documento do plano de desenvolvimento institucional - PDI -, principalmente em

relação aos polos descentralizados de atendimento ao estudante; d) mecanismos

para coibir abusos, como a oferta desmesurada do número de vagas na educação

superior, desvinculada da previsão de condições adequadas; e) permissão de

estabelecimento de regime de colaboração e cooperação entre os Conselhos

Estaduais e Conselho Nacional de Educação e diferentes esferas administrativas

para: troca de informações; supervisão compartilhada; unificação de normas;

padronização de procedimentos e articulação de agentes; f) previsão do atendimento

de pessoa com deficiência; g) institucionalização de documento oficial com

Referenciais de Qualidade 2 para a educação à distância.

Sobre o último tópico destacado, cabe observar que, embora no ano de 2002 não

houvesse determinação legal explícita, naquela ocasião o MEC instituiu a primeira

comissão de especialistas, por meio da Portaria Ministerial nº 335, de 2002, com o

objetivo de discutir amplamente a questão dos referenciais de qualidade para

educação superior à distância. O relatório da comissão serviu de texto-base para a

elaboração dos Referenciais de Qualidade para EAD, pelo MEC, em 2003, sendo,

portanto, o ponto de partida para a atualização ora proposta, que está focada na

oferta de cursos de graduação e especialização.

Este projeto de lei busca atender a uma demanda atual de acadêmicos que

frequentam ensino nas modalidades de ensino à distância e semipresencial no

Estado. Milhares de cidadãos residentes em nosso Estado estudam utilizando-se

desta modalidade de ensino superior, normatizada pelo MEC e autorizada a funcionar

pelo mesmo. Esses cidadãos e cidadãs têm reclamado de insegurança junto ao

mercado de trabalho, por um preconceito aos acadêmicos desta forma de ensino.

Ocorre que os órgãos governamentais, ao autorizar um Instituição de Ensino Superior

a funcionar e abrir cursos à distância, determinam uma série de condições para seu

funcionamento, assim como em cursos totalmente presenciais, condições que

impingem qualidade de ensino.

Os alunos do EAD frequentam aulas, pesquisam, apresentam trabalho de

conclusão de curso, enfim têm uma vida acadêmica absolutamente regular, e no

último Enade obtiveram melhores resultados que seus colegas de ensino presencial.
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A LDB regulamentou os cursos de EAD, dispensando a necessidade de presença

em sala de aula. Vejamos algumas considerações do Professor Universitário e

Advogado Dr. Fabrizio Cezar Chiantia:

O art. 47, parágrafo 3º, da LDB traz ressalva da não obrigatoriedade de frequência

de alunos e professores, nos programas de educação à distancia, conforme

determina o ano letivo regular da educação superior. Senão vejamos:

Art. 47 - Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem,

no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado

aos exames finais, quando houver.

§ 3º - É obrigatória a frequência de alunos e professores, salvo nos programas de

educação à distância.

Diante desse artigo e parágrafo, ora transcritos, entendo que, a LDB estabeleceu

importante critério de diferenciação levando em consideração as peculiaridades da

modalidade de educação à distância.

Passando à análise das disposições sobre a educação à distância na LDB,

transcrevo o seu art. 80, parágrafos e incisos que trazem em seu conteúdo, o espírito

de incentivo e desenvolvimento do ensino à distância para o Brasil.

Consigno, desde já, que o art. 80 da LDB foi regulamentado pelo Decreto nº 5.622,

de 19 de dezembro de 2005.

Nesse passo, trago a baila a alteração do parágrafo 3º do art. 80 da LDB, que foi

regulamentado pelo Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006. Sendo assim, isto

significa que o art. 80 e o seu parágrafo 3º foram alterados por decretos que

regulamentam a sua aplicabilidade. Senão vejamos:

Art. 80 - O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de

programas de ensino à distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de

educação continuada. (Regulamentado pelo Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de

2005.)

§ 1º - A educação à distância, organizada com abertura e regime especiais, será

oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União.

§ 2º - A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro

de diploma relativos a cursos de educação à distância.
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§ 3º - As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação à

distância e a autorização para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas

de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas.

(Regulamentado pelo Decreto 5.773, de 9 de maio de 2006.)

§ 4º - A educação à distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá:

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e

de sons e imagens;

II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas;

III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos

concessionários de canais comerciais.

Seguindo à análise da LDB, transcrevo o art. 32 da mencionada lei, que, por uma

questão de equidade, deve ser interpretado à luz do art. 80, parágrafos e incisos da

LDB. Isso porque, na interpretação desta lei, e em toda a sua extensão, se faz

necessário buscar entender a intenção do legislador quando de sua elaboração, e

neste caso, como se alinham os dispositivos no que tange a regulamentação da

educação à distância.

Passo a interpretar do art. 2º do Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005.

Art. 2º - A educação à distância poderá ser ofertada nos seguintes níveis e

modalidades educacionais:

I - educação básica, nos termos do art. 30 deste decreto;

II - educação de jovens e adultos, nos termos do art. 37 da Lei nº 9.394, de 20 de

dezembro de 1996;

III - educação especial, respeitadas as especificidades legais pertinentes;

IV - educação profissional, abrangendo os seguintes cursos e programas:

a) técnicos, de nível médio; e

b) tecnológicos, de nível superior;

V - educação superior, abrangendo os seguintes cursos e programas:

a) sequenciais;

b) de graduação;

c) de especialização;

d) de mestrado; e
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e) de doutorado.

O art. 2º do decreto se compatibiliza com o art. 80 da LDB permitindo a educação à

distância em todos os níveis e modalidades educacionais.

O art. 3º e seus parágrafos do decreto preceituam o seguinte: Art. 3º. A criação,

organização, oferta e desenvolvimento de cursos e programas a distância deverão

observar ao estabelecido na legislação e em regulamentações em vigor, para os

respectivos níveis e modalidades da educação nacional.

§ 1º - Os cursos e programas a distância deverão ser projetados com a mesma

duração definida para os respectivos cursos na modalidade presencial.

§ 2º - Os cursos e programas a distância poderão aceitar transferência e aproveitar

estudos realizados pelos estudantes em cursos e programas presenciais, da mesma

forma que as certificações totais ou parciais obtidas nos cursos e programas a

distância poderão ser aceitas em outros cursos e programas a distância e em cursos

e programas presenciais, conforme a legislação em vigor.

Este dispositivo do decreto é de suma importância, pois trata com igualdade “todas”

modalidades da educação.

O § 1º do art. 3º do decreto estabelece que os cursos na modalidade a distância

devam ser projetados com a mesma duração definida para os respectivos cursos na

modalidade presencial.

O § 2º do art. 3º do decreto preceitua que os cursos e programas a distância

poderão aceitar transferência e aproveitar estudos realizados pelos estudantes em

cursos e programas presenciais, da mesma forma que as certificações totais ou

parciais obtidas nos cursos e programas a distância poderão ser aceitas em outros

cursos e programas a distância e em cursos e programas presenciais, conforme a

legislação em vigor.

Sendo assim, extraímos desse dispositivo, regulamentação que visa a “integração

entre a educação à distância e a educação presencial”.

O art. 5º que ora transcrevemos estabelece a validade no âmbito nacional dos

diplomas e certificados de cursos de educação à distância. Prevê o decreto a

emissão de registro de diplomas dos cursos realizados na modalidade de educação à

distância que deverá seguir as diretrizes da legislação vigente.
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Importante ressaltar que o registro do diploma dos cursos de educação à distância

seguirá os ditames do registro dos diplomas dos cursos presenciais nos termos do

parágrafo único do art. 5º do decreto que transcrevo abaixo.

“Art. 5º - Os diplomas e certificados de cursos e programas a distância, expedidos

por instituições credenciadas e registrados na forma da lei, terão validade nacional.”

Pelo exposto, é claro e consistente que quaisquer tratamentos diferenciados para

alunos de EAD em detrimento de acadêmicos de ensino presencial é no mínimo

injusto, ainda que em nosso entender ilegal.

Ocorre que atualmente em alguns locais do Brasil e também em nosso Estado, em

alguns concursos públicos e também em conselhos regionais de determinadas

categorias, tem ocorrido uma flagrante discriminação à estes diplomados ou

acadêmicos, o que, em nossa compreensão deve ser abolido. O objetivo de nosso

projeto é salvaguardar os interesses destes cidadãos que se matricularam, dentro de

normas legais, em cursos autorizados pelos órgão competentes, e agora tem sido

objeto de tratamento preconceituoso e ilegal.

- 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 5.129/2009, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Walace Ventura, Prefeito Municipal de Ribeirão das

Neves, pelo recebimento da Certificação Internacional Brasil Américas 2009,

concedida aos 100 melhores governos e Prefeitos das Américas. (- À Comissão de

Assuntos Municipais.)

Nº 5.130/2009, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Álvaro Eduardo de Castro e Lima por seu trabalho em

defesa da cidadania dos imigrantes brasileiros nos Estados Unidos. (- À Comissão de

Direitos Humanos.)

Nº 5.131/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Secretário de Defesa Social pelo lançamento do CD "Vozes

das Celas", cujo objetivo é revelar talentos musicais nas penitenciárias e promover a

humanização do sistema prisional do Estado. (- À Comissão de Segurança Pública.)
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Nº 5.132/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Diretoria dos Diários Associados pela série de reportagens do

jornal "Estado de Minas" sobre a disseminação do "crack". (- À Comissão de

Transporte.)

Nº 5.133/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado ao Vice-

Governador do Estado pedido de providências para a instalação de um posto

consular dos Estados Unidos nesta Capital. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 5.134/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja formulado ao

Secretário de Fazenda pedido de providências que menciona, relativas à redução dos

valores do IPVA. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 5.135/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Montanhês Clube de Ouro Fino pelos 45 anos de sua

fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 5.136/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Chefe da Polícia Civil e ao Comandante-Geral da Polícia

Militar pela atuação dos policiais que fizeram a segurança da Irmã Geralda Magela

Fonseca, na reunião realizada em Salto da Divisa, no dia 23/11/2009, para obter

esclarecimentos sobre a ocorrência de conflitos agrários no acampamento Dom

Luciano Mendes e as constantes ameaças de morte sofridas pela Irmã. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.137/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça pedido de providências para apurar

denúncias apresentadas pela Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais e

pelos sindicatos filiados sobre a conduta funcional dos Juízes do Trabalho que

menciona, assim como para avaliar questões relativas à saúde dos trabalhadores das

indústrias extrativas do Estado.

Nº 5.138/2009, da Comissão Extraordinária de Políticas Públicas de Apoio aos

Emigrantes Mineiros, em que solicita seja encaminhada ao Ministro da Previdência

Social manifestação de apoio ao acordo, a ser assinado com o Japão, com vistas a

garantir que o tempo de trabalho de brasileiros nesse país possa ser contado para a

aposentadoria, assim como sejam agilizadas negociações de acordos dessa
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natureza, realizados com países que recebem imigrantes brasileiros.

Nº 5.139/2009, da Comissão Extraordinária de Políticas Públicas de Apoio aos

Emigrantes Mineiros, em que solicita seja encaminhada ao Ministro do Trabalho e

Emprego manifestação de apoio pela implantação, no Estado, de posto de

atendimento específico para imigração, emigração e retornados, sendo o primeiro no

Município de Governador Valadares, assim como sugestão de que seja implantado

programa de qualificação profissional específico para retornados. (- Distribuídos à

Comissão do Trabalho.)

Nº 5.140/2009, da Comissão Extraordinária de Políticas Públicas de Apoio aos

Emigrantes Mineiros, em que solicita seja encaminhado à Secretária de Educação

pedido de providências sugerindo orientação aos Municípios onde ocorre grande fluxo

migratório para inclusão, no currículo das escolas, de conteúdos relativos à migração,

utilizando como apoio as cartilhas dos Ministérios do Trabalho e Emprego e de

Relações Exteriores, bem como a produzida pelo Centro de Informação, Apoio e

Amparo à Família e ao Trabalhador no Exterior.

Nº 5.141/2009, da Comissão Extraordinária de Políticas Públicas de Apoio aos

Emigrantes Mineiros, em que solicita seja encaminhado ao Ministro da Educação

pedido de providências para que seja realizado estudo com vistas à implantação de

programa de educação à distância para brasileiros no exterior, assim como sejam

efetuados investimentos em educação para os emigrantes retornados. (- Distribuídos

à Comissão de Educação.)

Nº 5.142/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento

de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae-MG - pedido

de providências para que seja sugerida à Copasa-MG e à Copanor a realização de

cursos de capacitação dos servidores com temática relacionada aos direitos dos

usuários. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 5.143/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Turismo pedido de informações sobre a programação

para a implantação de sinalização turística no Município de Poços de Caldas. (- À

Mesa da Assembleia.)
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Nº 5.144/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhada à Secretária de Turismo e à Federação dos Circuitos Turísticos de

Minas Gerais, para conhecimento e análise, proposta do Conselho Estadual do Idoso,

de modo a fomentar políticas de turismo para os idosos do Estado. (- À Comissão de

Turismo.)

Nº 5.145/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Turismo pedido de informações sobre as ações da

Pasta no atendimento ao Circuito Caminhos Gerais, em especial ao Município de

Poços de Caldas. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.146/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Transportes pedido de providências para elaboração

de estudo de viabilidade técnica da construção de contornos rodoviários nos

Municípios de Rio Novo, Guarani e Piraúba. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 5.147/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para que sejam iniciados

entendimentos com o Estado do Rio de Janeiro para a viabilização da construção de

ponte sobre o Rio Preto, no Município de Rio Preto, na divisa com esse Estado. (-

Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 5.148/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Tribunal de Justiça e à Subsecretaria do Sistema Prisional pedido de

providências para a elaboração de estudos sobre a viabilidade de gestão, por meio do

sistema Apac, de unidade prisional na região do Jequitinhonha-Mucuri. (- À Comissão

de Segurança Pública.)

Nº 5.149/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de providências para que sejam

realizadas ações que estimulem os Municípios a organizar e qualificar os serviços de

verificação de óbito.

Nº 5.150/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de providências para que se

acompanhem as ações de atenção à saúde da mulher e da criança em Sabará e que

se deem as orientações necessárias à população.
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Nº 5.151/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de providências para que sejam dadas

orientações aos gestores municipais do SUS a fim de que, sempre que possível,

incluam técnicos em nutrição e dietética ou nutricionistas nas equipes do programa

Saúde da Família. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 5.152/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Fapemig pedido de providências com vistas a que se dê atenção aos

projetos desenvolvidos na Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF -,

especialmente no âmbito do Programa de Incentivo à Inovação - PII. (- À Comissão

de Educação.)

Nº 5.153/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Fapemig pedido de providências com vistas a analisar a possibilidade

de implementação de um centro de capacitação ou de programas de capacitação

para a produção de oleaginosas no Norte de Minas. (- À Comissão de Política

Agropecuária.)

Nº 5.154/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Ciência e Tecnologia pedido de providências com

vistas à implantação de telecentros nas Associações dos Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apaes - e ao estabelecimento de convênios dessas entidades com os

Centros Vocacionais Tecnológicos - CVTs - nos Municípios onde esses já estiverem

em funcionamento. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 5.155/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências a fim de que sejam realizados

entendimentos com o DNIT para a pavimentação da BR-135, no trecho entre

Itacarambi e Cocos (BA). (- À Comissão de Transporte.)

Nº 5.156/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Planejamento pedido de providências para que sejam

realizados estudos sobre a viabilidade de implantação de duas unidades do Minas

Fácil, em Iturama e Frutal. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 5.157/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Regional pedido de providências
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para que seja realizado estudo de viabilidade para execução de obras de

infraestrutura do Paço Municipal em Poços de Caldas.

Nº 5.158/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Planejamento pedido de providências para que seja

realizado estudo de viabilidade para execução de obras de infraestrutura do Paço

Municipal em Poços de Caldas. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.159/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente pedido de providências para que seja

estudada a possibilidade de se implementarem ações programáticas semelhantes às

adotadas na Bacia do Rio das Velhas, por meio do Programa Meta 2010, nos trechos

mineiros das Bacias Hidrográficas dos Rios Pomba e Muriaé. (- À Comissão de Meio

Ambiente.)

Nº 5.160/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de providências para que seja realizado

estudo de viabilidade de expansão das metas física e financeira da Ação 4081 -

Sistema Estadual de Transporte em Saúde - do PPAG 2008-2011 para o ano de

2010, com vistas a cumprir, no mínimo, o executado em 2009. (- À Comissão de

Saúde.)

Nº 5.161/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Idene pedido de providências para que os Centros Integrados de

Convivência com a Seca sejam utilizados para a difusão de tecnologia e apoio técnico

aos agricultores familiares e comunidades periurbanas, em especial aos produtores

de hortifrutigranjeiros, por meio de convênio a ser firmado com a Epamig e com a

Emater.

Nº 5.162/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Emater pedido de providências a fim de que sejam adotados como

critérios para a distribuição das metas físicas e financeiras entre as regiões de

planejamento, no âmbito das ações do Programa Estruturador 028 - Minas Sem

Fome -, o Índice de Desenvolvimento Humano por Município - IDHM - e o número de

agricultores familiares. (- Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 5.163/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja
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encaminhado ao Idene pedido de providências para que seja dada especial atenção

às pequenas comunidades de Comercinho, com destaque para a comunidade de

Carneirinho, particularmente no que se refere ao atendimento por caminhões-pipa. (-

À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.164/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Turismo pedido de informações sobre as ações e

medidas realizadas e previstas para o Circuito Montanhas Cafeeiras de Minas. (- À

Mesa da Assembleia.)

Do Deputado João Leite em que solicita seja realizado nesta Casa seminário com a

finalidade de debater as políticas públicas para o idoso no Estado.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Administração Pública, de Direitos Humanos e de Saúde e do Deputado Djalma Diniz.

Questão de Ordem

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, agradeço-lhe de antemão e serei

breve. Tenho uma triste notícia para trazer a esta Casa e quero registrar um voto de

pesar, em nome do povo mineiro e da Assembleia Legislativa, pelo passamento do

querido ex-Vereador Carlos Cônsoli, de minha querida Divinópolis. Ele foi Presidente

da Câmara, Vereador em várias legislaturas, grande líder comunitário, empresário do

setor de autoescola e, mais do que isso, um cidadão que dedicou sua vida ao povo

de Divinópolis e da região Centro-Oeste mineira. A sua família, Cônsoli, veio da Itália,

chegou ao Brasil já há algumas décadas e construiu uma história de amor a esta

terra, de dedicação, de carinho e de profissionalismo. Portanto é com muito pesar que

registro o passamento desse grande líder, Carlos Cônsoli. Com certeza ele tem o seu

nome escrito na história do Município de Divinópolis, na história de Minas, pelo seu

exemplo na vida pública, exemplo como pai de família, como cidadão. Certamente,

não só o seu nome estará escrito na história, mas também o seu exemplo de homem

digno, de profissional sério e, acima de tudo, de homem público exemplar, haverá de

ser seguido e sempre relembrado, para que possamos construir um mundo melhor,

que, sem dúvida, foi o sonho dele, e muito fez por isso. Portanto não tenho dúvida de

que estará sendo recebido na glória de Deus, pois ele realmente é um daqueles que
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merecem, porque cumpriu uma missão de vida. Fica aqui o meu registro de pesar e

os nossos votos de condolências a toda a família, voto o qual faremos registrar por

meio de requerimento apropriado nos anais da Assembleia Legislativa. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Arantes.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Sr. Presidente, nobres colegas,

telespectadores da TV Assembleia, volto a esta tribuna para continuar manifestando

minha satisfação em relação a ações importantes do governo do Estado em termos

de realização de obras, principalmente na nossa região. Estamos vendo rodovias

sendo recuperadas por meio do ProMG, construções iniciadas e terminadas,

eliminando o sofrimento de moradores de cidades, como São Pedro da União, sendo

ligada pelo Proacesso até a cidade de Juruaia, de onde conseguimos a extensão até

a rodovia que liga Nova Resende a São Jesus da Penha. Era um sonho ter essas

estradas construídas, ter essas cidades ligadas, e conseguimos, assim como

conseguimos recuperar as rodovias de nossa região. Quando digo “conseguimos” é

porque realmente temos um Governador diferenciado, um Vice-Governador

diferenciado, Aécio Neves e Antonio Anastasia, respectivamente, assim como um

secretariado competente, que faz com que as coisas aconteçam no Estado de forma

positiva - para o Estado e para a nossa região. Sentimo-nos imensamente felizes por

cobrarmos, por participarmos, por estarmos juntos e realizarmos juntos essas

conquistas para a região. Porém temos problemas também. Podemos dizer que a

MG-050, que era problemática, com muito buraco, muita sujeira no passado, teve

grandes evoluções no governo Aécio. Mas está sendo uma experiência diferente com

a PPP, a primeira de Minas Gerais, talvez no Brasil, que teve ações muito positivas.

Porém, ao mesmo tempo, podemos dizer que há problemas, os quais não

esperávamos que teríamos. Quando se cobra o pedágio, podemos dizer que nos

acostumamos a pagar pedágio em outros Estados, mas com rodovias de melhor

qualidade; e os avanços havidos têm deixado bastante a desejar, no nosso

entendimento. Já solicitamos ao Governador Aécio Neves, ao Vice-Governador, ao

Sr. Flávio, Secretário de Obras, que repensem todo o projeto da MG-050. A parceria
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foi projetada de uma forma, mas, com o aumento do trânsito, têm ocorrido muitos

acidentes; a empresa responsável atrasou em várias ações; e há projetos que

deveriam ter sido projetados para uma execução mais rápida. Um exemplo muito

claro disso está na estrada de Passos a Alpinópolis, em um trevo onde ocorre

acidente quase que semanalmente, como ocorrem vários acidentes em outros pontos

da rodovia. E trata-se de acidentes de gravidade absurda, como o que aconteceu em

nossa querida São Sebastião do Paraíso, em que uma família inteira faleceu em

consequência da falta de investimentos, no nosso entendimento, nessa terceira faixa.

Então voltamos a cobrar. E cobramos da Secretaria de Obras, do governo, que

repensem o projeto da parceria público-privada buscando e antecipando os

investimentos que estavam previstos para o futuro. Eles têm de ser feitos mais

rapidamente, pois a cada dia o trânsito aumenta, até mesmo porque agora a

economia está se renovando, está crescendo, e os caminhões de carvão, que andam

muito devagar, voltam a transitar pelas rodovias. Apenas na semana passada

aconteceram dois acidentes com caminhões de carvão, e isso nos preocupa muito.

Ontem, na cidade de Passos, houve uma manifestação de usuários - até de alguns

caminhoneiros - da MG-050. Isso mostra a indignação dos cidadãos que passam por

essa rodovia. Grande parte do piso que foi recuperado já está estragado novamente

em consequência do excesso de peso dos caminhões. Realmente, é uma rodovia que

precisa ser bastante discutida.

Falando em projetos, aguardamos com muita ansiedade, expectativa e esperança a

ida do nosso Vice-Governador Antonio Anastasia à cidade de Guapé no próximo

sábado. A nossa expectativa é por autorização para construção de rodovias,

principalmente do trecho que liga Pimenta a Guapé, sonho que temos há vários anos

e trabalho que iniciamos há tempos. Posso dizer que, no nosso mandato como

Deputado, provocamos um grande debate para discutir potencialidades e problemas

do Lago de Furnas no ano de 2007. No dia, ficou definido aqui por esta Casa que

teríamos quatro ações fundamentais para o desenvolvimento da região. A primeira

grande prioridade, em termos de rodovias, seria ligar Pimenta a Guapé. Conseguimos

que o governo autorizasse o projeto e agora, se Deus quiser, temos muita expectativa

de que autorize também a obra. Foi também priorizado o tratamento de esgoto de
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todo o Lago de Furnas. Já conseguimos a aprovação dos projetos, já temos a

proposta e a promessa dos governos estadual e federal, por meio da Copasa, para o

tratamento de esgoto dessas cidades. Isso será fundamental também para o

desenvolvimento do turismo. A outra grande proposta é transformar e desenvolver o

turismo da região. No entanto, não se faz transformação, não se avança no turismo

se não se tem água limpa, todo o esgoto tratado e as rodovias em condições de

tráfego. Assim, foram ações importantes definidas naquela audiência pública. Temos

a alegria de estar tendo todo o apoio do governo do Estado para que essas ações se

concretizem como esperamos. Dessa forma, nossa região terá um grande

crescimento, e o Lago de Furnas, cuja importância é tão falada e propagada no

turismo do Estado e do Brasil, se transformará realmente no mar de Minas.

Queremos falar também sobre a legislação ambiental. Fizemos o Código Florestal

Mineiro por meio de um projeto de lei do nosso Governador. Fizemos também várias

adequações nesta Casa, e, embora ele já tenha sofrido grandes evoluções, precisa

ter evolução a nível nacional. Isso está sendo discutido no momento. Podemos dizer

que, dos projetos e adequações do Código Florestal, é o projeto que está sendo mais

discutido em Brasília. Nós, que somos do pensamento de que não se deve cortar

árvores, principalmente nas nascentes, nas margens dos rios e que se deve plantá-

las onde não existem, que os morros com declividades extremas sejam recuperados,

somos do pensamento também de que no meio ambiente deve haver recuperação do

ser humano também. No nosso entendimento, é possível conciliar produção com

preservação. Muitas vezes vemos um radicalismo extremado em que as pessoas

falam tanto em preservação, mas falam tão mal das pessoas que trabalham na

produção e geram progresso e desenvolvimento. Essas pessoas que denunciam de

forma extremada e exagerada e fazem todo esse barulho muitas vezes esquecem a

mão calejada, suada do produtor, dessa pessoa que sonha, sofre, luta e empobrece,

mas é ele que produz o alimento para o povo brasileiro.

Precisamos de ter consciência da importância de se produzir preservando, e

preservar produzindo também é possível. Precisamos de nos mobilizar, como fizemos

grandes discussões há 20 dias, nesta Casa, trouxemos lideranças do Brasil para

discutir o Código Florestal Brasileiro. Esse Código precisa ser completamente
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repensado e reformulado. Não podemos misturar Amazônia com o Sul de Minas e

com o Sul do Brasil. Precisamos, sim, direcionar por região projetos de produção e

preservação. Dando oportunidade de preservação com consciência e investimento,

você poderá continuar produzindo arroz nas várzeas, o que hoje é proibido, continuar

a produzir café nas ladeiras do Sul, o que hoje também está proibido diante da

legislação federal. Então você poderá continuar a produzir alimentos e preservar o

meio ambiente.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Muito obrigado. Quero cumprimentar o

nosso caríssimo colega Deputado Antônio Carlos pelo seu pronunciamento. Acho que

nesta semana V. Exa. viu “in loco” a situação pela qual passa o Norte de Minas. Aliás,

não é só o Norte de Minas, é toda Minas Gerais. Como disse V. Exa., a gente luta

pela preservação porque, afinal de contas, o meio ambiente significa a existência

humana, a subsistência humana. Mas as coisas estão tomando um rumo em que é

necessário dar adequadamente as destinações das áreas produtivas e a destinação

das áreas que devam ser preservadas. Deputado Antônio Carlos Arantes, no Norte

de Minas há uma luta enorme porque, ao qualificar-se a região como de mata

atlântica, impediu-se todo e qualquer tipo de desenvolvimento e crescimento. O

Decreto Federal nº 6.660, que regula essa matéria, foi emitido pelo governo no final

do ano passado. Já estamos indo a Brasília para que se apresse a elaboração do

novo mapa do IBGE mostrando especificamente quais são as áreas em que ainda

existem remanescentes de mata atlântica e quais são as que devem ser destinadas

ao plantio, à cultura. O trabalhador rural em nenhum momento quer destruir o meio

ambiente. Ele quer é cuidar da sua terra, plantar, colher e não passar fome. Acho que

V. Exa. viu em Capelinha os dramas que estão acontecendo. No Norte e no Sul de

Minas também é a mesma coisa. Espero que em breve a gente coloque um ponto

final nessa questão, com participações importantes, como a de V. Exa. Quando o

Deputado Antônio Carlos Arantes toma a palavra, ele fala com sabedoria, com

experiência. Pessoas iguais a V. Exa. é que são importantes para mostrar aos

tecnocratas que as coisas não devem ser resolvidas dentro dos gabinetes, mas com

discussão, com experimentos científicos, com a participação das universidades e do

homem do campo, que tem de dar a sua opinião. Parabéns, esperamos contar muito
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com o apoio, com a experiência e o trabalho de V. Exa. para a gente normalizar essa

questão em Minas Gerais, principalmente no Norte do Estado.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Muito obrigado. Estivemos em Capelinha

com o Deputado Carlos Pimenta discutindo as dificuldades do pequeno produtor e

dos pequenos comerciantes que também exploram o cascalho e a areia. Tivemos a

iniciativa de marcar audiência com José Carlos Carvalho, da Secretaria de Meio

Ambiente, e com o Dr. Sérgio Damas, do DNPM. Fomos muito bem recebidos - houve

equilíbrio e bom entendimento. Agora, os produtores da região de Capelinha poderão

ter mais tranquilidade para continuar explorando os bens minerais, preservando o

meio ambiente. Falando em produção, não podemos deixar de falar do café, que é o

setor agropecuário que mais pesa na balança comercial e no PIB mineiro e brasileiro

e também o que mais gera emprego. Infelizmente, o produtor de café encontra-se

empobrecido e sofrido porque os custos de produção subiram acima da média, acima

de 500% nesse período do Plano Real, enquanto o nosso produto não subiu quase

nada, em torno de 20%. O empobrecimento é tão grande, tão grande que o

endividamento do produtor é quase impossível de ser sanado. Entretanto, existem

pessoas trabalhando e lutando para isso: Deputados Estaduais e Federais. Aliás,

hoje, nos Ministérios da Fazenda e da Agricultura está acontecendo uma reunião com

o Presidente da Frente Parlamentar do Café, Deputado Federal Carlos Melles,

apoiado por lideranças do setor, para que o governo entenda que, o cafeicultor,

crescendo, produzindo e desenvolvendo, quem cresce e se desenvolve é toda a

população, porque o café gera muito emprego e muito desenvolvimento neste país.

Já o empobrecimento, a morte do produtor, como está acontecendo, inviabiliza as

propriedades, empobrece o produtor e enfraquece a cidade, a região e o Estado.

Assim sendo, é preciso que haja mais responsabilidade dos órgãos federais,

principalmente do Ministério da Fazenda, para que eles tenham a sensibilidade de

tomar atitudes e para realizar ações em prol da preservação do produtor, a fim de que

este continue produzindo e gerando desenvolvimento. Digo isso não só em relação

ao produtor de café, mas também a todo o setor agropecuário, como o produtor de

leite, que anda muito sofrido e empobrecido. Essa é a nossa esperança. Que hoje,

em Brasília, em reuniões como essa, o governo entenda e tome providências para
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salvar o que há de mais importante no setor rural, que é o produtor. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, imprensa,

funcionários da Casa, pessoas que nos assistem das galerias e pela nossa TV

Assembleia. Um dos assuntos que quero abordar hoje é um importante evento de que

participei nesta semana, dia 30 de novembro, na Fiemg, que foi o lançamento do

consórcio minerometalúrgico, que prevê a geração em torno de 40 mil novos

empregos em nosso Estado nos próximos cinco anos. Na ocasião, empresas do setor

mineral e metalúrgico de Minas Gerais assinaram com o Senai-MG e o Sindicato da

Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais - Sindiextra - um termo de cooperação

técnico-institucional que estabelece as bases para o funcionamento do Consórcio

Minerometalúrgico de Formação e Qualificação Profissional de Minas Gerais. A

proposta é formar e garantir a inserção de novos trabalhadores na iniciativa privada e

suprir a carência de profissionais qualificados para o setor, principalmente

beneficiando o segmento jovem.

Para mostrar a importância desse evento, assinaram o documento as seguintes

empresas: Anglo Ferrous Minas Rio Mineração; Anglogold Ashanti Brasil Mineração;

Arcelor Mittal; Companhia Siderúrgica Nacional; Ferrous Resources do Brasil; Gerdau

Aços Longos; Rio Paracatu Mineração; Mineração Serras do Oeste; MRS Logística;

Nacional Minérios; Samarco Mineração; Usiminas; Vale; Vallourec Mannesmann do

Brasil e Vallourec & Sumitomo do Brasil.

A formação do Consórcio teve início em setembro de 2007 - há mais de dois anos -

e vem recebendo o apoio do Senai desde o início das atividades, e agora o Sindiextra

é representante legal do Consórcio.

As principais formações são: nível básico - mecânico, eletricista, operador,

soldador; nível médio - técnicos em mineração, mecânica, eletroeletrônica,

instrumentação, metalurgia; nível superior - engenheiro de mineração, de mecânica,

de eletrônica e geólogos.

Gostaria, na condição de Presidente da Frente Parlamentar da Mineração em Minas

Gerais, de parabenizar essa iniciativa, que já começa bem-sucedida, com resultados
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concretos. Ela sempre recebeu o apoio inconteste do governo do Estado, por meio

das Secretarias de Educação, de Inovação, de Tecnologia e Ensino Superior e

também da Secretaria de Desenvolvimento Social. Esse consórcio consolida-se como

um exemplo a ser seguido por outros setores econômicos, pois significa

oportunidades reais de geração de emprego e renda para os cidadãos mineiros, além

de contribuir para a inserção social e para a qualificação de pessoas no mercado de

trabalho e de reduzir significativamente a competição, tão prejudicial ao setor. Quero

parabenizar também todos os envolvidos, pois tal ação vem reafirmar que o trabalho

em parceria sempre gera frutos, com resultados benéficos para a população,

especialmente esse de parceria público-privada. Felicito o Sindiextra, a Fiemg, o

Senai, o governo de Minas e especialmente as empresas participantes. É disso que

Minas precisa, é disso que o Brasil precisa.

O segundo assunto que trago a esta tribuna é o escândalo quem vem acontecendo

em Brasília, mais precisamente o que envolve o governo de José Roberto Arruda. É

manchete nacional e mundial a falta de respeito que se evidencia em fatos e fotos

mostrados. É possível que membros dos três Poderes do Distrito Federal estejam

envolvidos. Penso e analiso que o Presidente Lula não foi feliz na sua avaliação

inicial, quando deveria ter dito apenas parte de sua frase “A imagem não fala por si, o

que fala por si é todo um processo”. Bastava essa segunda parte, a de que todo o

processo é que é o mais importante, porque a imagem também mostra, também fala,

também traz mensagens que nos deixam estarrecidos. É claro que só se pode julgar

por completo após o final do processo. Outra questão é batizar o processo como

Mensalão do DEM. Não é correto, pois dá uma conotação de generalização. Não

podemos aplaudir ou aceitar essa situação que vem sendo criada. O fato, por si só, é

lamentável, inaceitável, mas é localizado no governo de Brasília. Logo, manifesto

meu repúdio às duas situações: o escândalo, os fatos e as fotos em si; e a

denominação como sendo de todo o DEM ou dando a conotação, o sentido de que é

o DEM, partido ao qual pertenço.

Não pode ser imputado a todos os membros o que vem acontecendo em Brasília.

Quero e queremos que tudo seja apurado, esclarecido, e que os culpados sejam

buscados e devidamente punidos. Isso é o que realmente precisa ser feito.
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Infelizmente, o “status” vem se sobrepondo ao longo do tempo, ocorrendo com

frequência com vários partidos, com vários homens públicos, porque a impunidade

ainda continua imperando.

A reforma política, meta de campanha do governo federal nos últimos dois

mandatos, não aconteceu, assim como tantas outras de que precisávamos.

Infelizmente, propicia-se a ocorrência de fatos inaceitáveis e lamentáveis como esse.

Não vemos perspectivas de que seja votado esse projeto de lei entregue por várias

ONGs, lideradas principalmente pela CNBB, e apoiado pelo povo brasileiro, que

recolheu mais de 1.300.000 assinaturas em prol do Ficha Limpa. Muito dificilmente

será feita sua votação em um ano eleitoral. Como a impunidade continua imperando,

outros líderes e esquemas de corrupção continuam atuando e mandando na política

brasileira. Citamos como exemplo o caso do ex-Deputado e ex-Ministro José Dirceu,

que continua atuando com muita força no governo.

Lamentamos também o momento infeliz de alguns atores que praticaram a oração -

desrespeitosa, diríamos - dos infiéis, desconsiderando o sentimento religioso do

nosso povo e seu temor a Deus. É lamentável o que está acontecendo no País,

principalmente a partir desses episódios de Brasília.

A nós, que buscamos cumprir nosso dever - pois não é favor ou mérito cumprir a

obrigação de homem público, trabalhando corretamente -, casos assim tocam

profundamente, mesmo quando envolvem membros do partido a que pertencemos.

Poderia ser qualquer um; já foram outros e não queremos que seja mais nenhum.

Enquanto houver situações como essa em nosso país, enquanto não houver coragem

e vontade política para se resolverem as grandes questões brasileiras, de interesse

da Nação e não de Partidos, grupos, políticos ou “lobbies”, estaremos sujeitos a ver a

todo instante, nos noticiários, essas tristes notícias, que, como sabemos, têm grande

fundo de verdade. Ficamos a lamentar, Sr. Presidente e Srs. Deputados, essa

situação que não podemos jamais corroborar ou defender. O que queremos é

exatamente cobrar do Congresso Nacional, principalmente, a realização das reformas

de que o Brasil tanto necessita. Precisamos de uma reforma previdenciária completa,

área em que temos problemas sérios; da reforma tributária, na questão econômico-

financeira; da reforma política, essencial; e de tantas outras. Enquanto isso não
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acontece, vamos continuar presenciando esses fatos lamentáveis em nosso país, um

país continental.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado, Deputado Doutor Viana.

Em comissão, ouvia V. Exa. fazer daqui essa importante reflexão, esse chamamento

do Parlamento mineiro para a discussão das reformas tributária, política e tantas

outras mais. Mas, com toda a franqueza, digo a V. Exa. que precisamos discutir de

uma vez por todas o pacto federativo, pois essa situação reina em nosso país sob a

égide do pacto federativo. Há muito tempo vimos discutindo e abrindo espaço para

que o Congresso Nacional proceda à reflexão sobre esses tão importantes temas.

Temos a Emenda nº 29, da saúde. Há poucos dias, recepcionamos a Frente

Parlamentar da Saúde, sob o comando do Deputado Mosconi, para tratar dessa

situação, que ainda é um verdadeiro caos no País. De tantas e tantas reformas,

tínhamos que propor essa. Existe um requerimento protocolado nesta Casa, que V.

Exa. também assinou, para a Assembleia abrir discussão definitiva a respeito do

pacto federativo, ouvindo toda a sociedade e todos os segmentos, com a participação

popular. Temos muito a contribuir. Poderíamos fazer requerimentos, protocolos,

buscar soluções para tantas reformas que temos, mas, enquanto não tratarmos o

pacto federativo com lucidez e responsabilidade, essa situação vai perdurar. Aliás,

um dos maiores defensores do pacto federativo é o grande Governador Aécio Neves,

que tem cobrado do Parlamento e do Senado uma discussão ampla não somente

para Minas Gerais, mas para toda a Federação, a exemplo do pré-sal, a propósito do

qual temos uma comissão em andamento nesta Casa, proposta pelo Deputado Dinis

Pinheiro. Se já estivéssemos com o pacto federativo discutido, com responsabilidade

da Federação, teríamos grandes avanços nesse sentido. Parabéns por sua lucidez e

seu pronunciamento.

O Deputado Doutor Viana - Agradeço o aparte de V. Exa., de grande relevância. É

difícil, mas não impossível, sanear ou sarar tanta ferida e tanta corrupção. O povo

não merece isso, mas tem o direito e o dever de definir, escolher e votar, e votar bem.

Só assim as coisas podem melhorar um pouco, mas, para isso, é preciso ter muita fé

e coragem. São as minhas reflexões. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.
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O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Presidente, Deputado José Henrique; Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, telespectadores da TV Assembleia. De forma especial,

cumprimento os Agentes Penitenciários que estão nas galerias, lembrando que

amanhã, dia 3, às 14 horas, haverá audiência pública na Comissão de Direitos

Humanos para tratar da situação de vocês. Estamos na expectativa de uma definição

da data para o cumprimento do acordo celebrado com a Secretaria de Defesa Social,

e esperamos, de forma muito sensível, que esse impasse seja solucionado o mais

breve possível. Insisto em não acreditar que o retorno só ocorra depois do Natal. Isso

seria um péssimo presente para o povo de Minas Gerais. Amanhã deveremos fazer

um grande esforço para que esse acordo tenha consequências práticas o mais rápido

possível e os Agentes Penitenciários possam retornar. Eles estão sendo punidos pelo

simples fato de terem feito um movimento grevista em defesa de melhores condições

de trabalho e de salário.

Sr. Presidente, trago outra preocupação. Hoje, pela manhã, a Comissão de

Educação, Ciência, Tecnologia e Informática desta Casa votou o Parecer para o 1º

Turno do Plano Decenal de Educação. O parecer foi apresentado na semana

passada, na forma de avulso. A votação ocorreu hoje pela manhã, tendo a comissão

de acompanhamento, ou seja, a comissão formada por representantes das entidades

sociais que realizaram o fórum técnico sobre o Plano Decenal de Educação,

acompanhado a votação do parecer em 1º turno. Na oportunidade, Sr. Presidente,

optei por dar voto contrário a esse parecer. Meu posicionamento foi pela rejeição do

parecer apresentado pelo relator, que é o Deputado Ruy Muniz. Por que optamos em

não acatar o teor do parecer apresentado pelo Deputado Ruy Muniz? Porque, no

nosso entendimento, diversas propostas e proposições e diversos pontos

apresentados pelos movimentos sociais por meio desse fórum técnico não foram

contemplados no parecer do relator. E considero essenciais duas delas. O grande

consenso que houve durante todas as etapas do fórum técnico sobre o Plano

Decenal de Educação é que a melhoria da qualidade da educação em Minas Gerais

pressupõe melhoria na qualidade do financiamento da educação, melhores e maiores

investimentos na educação de Minas, refletindo isso nas peças orçamentárias do

Estado. Precisamos investir mais na educação no Estado e ter presença maior da



____________________________________________________________________________
398

educação no orçamento mineiro. Todavia, no parecer do relator, compreende-se que

temos de fazer o planejamento da educação para os próximos 10 anos com base nas

previsões orçamentárias de hoje, o que, no nosso modo de ver, não há como fazer,

do contrário não teremos como avançar. Quer dizer, não sairemos do lugar se

pensarmos em avançar na educação com base no que hoje é aplicado no orçamento.

Em momento algum, o parecer contemplou esta posição de que precisamos melhorar

a qualidade do financiamento da educação em Minas Gerais. Outro ponto

fundamental foi também grande consenso entre as entidades, durante os debates do

fórum: a qualidade ou a melhoria da educação hoje pressupõe a valorização do

profissional da educação. Um dos critérios ou um dos pontos fundamentais para

valorizar o profissional da educação é a melhoria salarial. Sem condições salariais

dignas, o professor não tem a mesma capacidade e condição para exercer bem sua

função. Aí chegamos ao chamado piso salarial dos professores, no que, pelo nosso

entendimento, precisamos avançar. No entanto o parecer não contemplou isso,

porque ficou no mesmo posicionamento adotado hoje pelo governo do Estado. Qual é

este posicionamento? O governo do Estado adota postura de trabalhar com o teto

remuneratório, e não com o piso salarial, ou seja, pega o salário básico e todos os

penduricalhos, os adicionais e fixa o teto máximo, que é o teto-limite, e não pega o

piso salarial. O parecer repercute a visão que o governo tem sobre o teto

remuneratório e vem com um argumento que, no nosso modo de entender, é pouco

convincente no que diz respeito à interpretação dada pelo STF da liminar concedida

na ação cautelar, para atender alguns Governadores do PSDB e do DEM. Diga-se de

passagem, o Governador do Distrito Federal entrou com uma ação de

inconstitucionalidade. Espero que em breve ele seja ex-Governador. Com base nesse

argumento, o parecer não avançou. Porém, entendemos que o Estado de Minas

Gerais tenha autonomia para fixar o piso salarial da educação mineira aqui. É

perfeitamente possível estabelecer um valor de vencimento básico que contemple a

necessidade do profissional de educação e que esteja em consonância com o que o

Presidente Lula tem apontado para os professores em todo o Brasil. Essa visão não

foi contemplada e, consequentemente, o piso salarial de Minas também não foi.

Então, o que pontuamos e refletimos é que precisamos fazer avançar mais esse
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parecer. O projeto virá ao Plenário, e reiteraremos as emendas apresentadas pelo

fórum para que possamos convencer a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia

e Informática sobre a importância de melhorar a qualidade desse Plano Decenal. Não

podemos pensar numa educação para os próximos 10 anos com a mesma qualidade

de hoje, porque a educação de hoje é débil. Na verdade, o Estado de Minas Gerais é

muito débil nesse aspecto. Minas Gerais está sendo muito boa para fazer ponte e

estrada, mas, para valorizar o servidor público, a educação e o social, ainda temos

grande dificuldade em avançar. É com muito prazer que concedo aparte ao ilustre

Deputado André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular, uma das

pessoas mais entendidas de orçamento nesta Casa e que hoje conduz muito bem a

elaboração da revisão do PPAG.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Deputado Carlin Moura, serei breve. Não

poderia deixar de cumprimentar V. Exa., que coordenou todo um processo de

mobilização de Minas Gerais no objetivo de acolher em audiências públicas propostas

de todo o Estado e visando aperfeiçoar esse Plano Decenal. Gostaria também de

demonstrar minha total concordância com V. Exa. Não se melhora o nível de

escolaridade, a qualidade do ensino e os níveis de rendimento do aluno sem uma

efetiva valorização do trabalhador em educação. Valorizar o trabalhador em educação

e investir o recurso público em educação não é despesa, mas um avanço de

cidadania e um investimento no ser humano. Então, é muito importante que aquelas

emendas que não foram acolhidas pelo relator e pela comissão neste Plenário sejam

reapresentadas. Também reapresentarei emendas para promover o

acompanhamento social de famílias cujas crianças estão na rota de evasão ou com

rendimento insuficiente. Crianças que serão capturadas pelo tráfico de drogas, que

não concluirão o ensino fundamental e médio e que depois irão lotar as nossas

unidades prisionais e os centros de internação por falta de apoio social e de uma

integração da política pública de educação com a política de assistência social. Além

disso, reapresentarei as emendas para que se fortaleça o cumprimento da Lei nº

11.947, do Presidente Lula, que estabelece exigência de aquisição, no mínimo, de

30% da agricultura familiar para melhorar o nível nutricional das crianças em nossas

escolas através de alimentação escolar com cardápios regionais, valorizando e
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fortalecendo a nossa agricultura familiar. Conte conosco, Deputado Carlin Moura.

Parabéns pelo trabalho por uma educação de qualidade em Minas.

O Deputado Carlin Moura* - Agradeço o aparte do Deputado André Quintão, que

tem sido um parceiro constante, assim como foi hoje a Prefeita de Governador

Valadares, Deputada Elisa Costa, coautora do requerimento que deu origem ao fórum

técnico sobre o Plano Decenal de Educação. Deputado André Quintão, o parecer da

comissão, em vez de partir do princípio de que o nosso orçamento, hoje engessado,

não dá para avançar nas proposições, deveria apontar saídas e rumos para melhorar

a qualidade desse financiamento, fazendo isso nos mesmos moldes que o Presidente

Lula vem fazendo em nível nacional: por exemplo, quando criou o Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos

Profissionais da Educação - Fundeb - e aumentou o percentual desse Fundo, quando

criou o piso salarial do professor e quando defende que 50% dos recursos advindos

da exploração da camada pré-sal sejam destinado a um fundo social e à educação.

Essa é a forma estratégica que se tem para apontar para o futuro uma melhora na

qualidade do financiamento. Mas em Minas ficamos engessados porque todo pedido

de novo empréstimo que chega a esta Casa o governo estipula em que será aplicado.

Percebemos que são aplicados em estradas, pontes, cadeias, nisso e naquilo, mas

não se vê a aplicação de nenhuma parcela significativa para a educação ou para o

professor. Então, é preciso mudar essa concepção. Está na hora de discutirmos

também nossas riquezas minerais, como Minas participará melhor do fruto da nossa

extração, nosso minério, e uma parte disso ser destinada à educação. Está na hora

também de a comissão pensar e apontar o rumo de um percentual da receita corrente

líquida do Estado para o ensino. Isso é essencial, e não trabalhar da forma como

estamos fazendo hoje. Assim, fazemos esse apelo. Ainda há tempo de salvar essa

grande contribuição que a sociedade civil deu para o Plano Nacional de Educação a

fim de melhorar a educação. Para encerrar, Deputado André Quintão, nas minhas

palavras finais quero trazer uma boa notícia. Já foi constituída a comissão especial

que avaliará a PEC nº 55, que estadualiza a UninCor. Essa comissão é composta por

cinco Deputados, eu e os Deputados Ruy Muniz, Lafayette de Andrada, Gil Pereira e

Fábio Avelar. Este é o momento de fazermos um grande esforço para, quem sabe
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ainda este ano, contemplarmos alunos e pais de alunos da UninCor com a aprovação

- caso haja um esforço concentrado - da proposta de emenda à Constituição que trata

da estadualização da UninCor. Essa é uma das formas de valorizar o ensino público

em Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente Deputado Doutor Viana. Srs.

Deputados e Sras. Deputadas, nos dia de ontem e hoje era para eu estar muito

alegre. Primeiramente porque anteontem, no Serro, foi realizada a solenidade de

entrega da Comenda Teófilo Otôni, que criamos por meio de um projeto de lei de

minha autoria, tendo como coautor o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da

Assembleia. Lamentavelmente, não estou feliz por dois motivos: primeiro porque a

divulgação da própria Assembleia e do Estado no “Minas Gerais” não mencionam que

sou o autor da lei; segundo porque criamos um conselho para a comenda em que não

houve a participação do Deputado autor da lei para a indicação das pessoas.

Portanto, estou aqui justificando aos moradores do Serro e de Teófilo Otôni o meu

não comparecimento à solenidade, tão bem comandada pelo nosso Vice-Governador

Antonio Anastasia, em repúdio ao conselho da medalha, que não respeita o Deputado

que faz lei para apreciar os nomes que serão indicados, como nos dois anos

anteriores. Neste ano não fui ouvido, lamentavelmente. Registro, pois, o meu repúdio

ao conselho da Comenda Teófilo Otôni pelo desrespeito a este Deputado.

Gostaria de dizer ainda que não fui à festa de final de ano também porque não

estava satisfeito, e não apenas por esse motivo, mas pela obliteração sistemática que

se fez, com o beneplácito do próprio governo do Estado, de não apreciar o Projeto de

Lei Complementar nº 35, que resolveria, se votado, a questão dos precatórios

alimentares. Até o momento não tivemos nenhuma palavra oficial de solução. A

Semana de Conciliação do Tribunal de Justiça será agora, antes do Natal, e não

existe um só centavo para pagar os precatórios alimentares, embora a Secretaria de

Fazenda, por intermédio do Dr. Colombini, tenha-nos informado que foi feito

requerimento ao Tribunal de Justiça para o pagamento dos precatórios. A não

aprovação desse projeto não permite que o recurso seja repassado pelo Ipsemg, que
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é onde estão tais precatórios.

Talvez eu não consiga vencer essa batalha neste ano em razão do afogadilho da

reta final dos trabalhos e da necessidade de aprovação do Orçamento. Quero

registrar a má vontade do governo e das Lideranças desta Casa em não discutir esse

projeto seriamente com o governo, uma vez que sabemos que existem depósitos

judiciários no valor de R$288.000.000,00 disponíveis no Banco do Brasil e não

utilizados pelo Estado. Esses recursos poderiam ser liberados através do projeto. A

própria lei federal permite que 70% dos depósitos judiciários sejam utilizados para

pagamento de precatórios.

Lamentavelmente, existe uma razão pela qual não fui à entrega da comenda no

Serro, assim como existe uma razão pela qual não fui à festa dos Deputados. É

preciso confessar isso às milhares e milhares de pessoas que esperam seus

precatórios alimentares e não estão participando dos festejos de final do ano da

nossa Assembleia, em repúdio à atitude das Lideranças desta Casa, que não

conseguem colocar em pauta e negociar com o governo uma emenda de tamanha

importância a um projeto de lei fundamental que resolverá o problema de milhares e

milhares de pessoas que dependem de seus precatórios alimentares, de seus direitos

trabalhistas. Algumas esperam há mais de 30 anos pelo pagamento da dívida do

Estado. Houve insensibilidade do governo e desta Casa por não discutirem a inclusão

desse projeto na pauta, embora o Bloco PT-PCdoB-PMDB tenha discutido o assunto

e comunicado ao Líder do Governo que estávamos dispostos a votá-lo. Lamento

profundamente a insensibilidade, porque sei que o Governador Aécio Neves não está

sabendo que existe dinheiro disponível, que não será utilizado, o que é mais

impressionante. Há R$288.000.000,00 disponíveis, que não serão utilizados.

Lembramos que o Estado pagou pelo Ipsemg os pequenos precatórios, mas este

não pagou os precatórios da sua responsabilidade. É por isso, Sr. Presidente, que

tenho um final de ano lastimável. Não estou feliz, não estou satisfeito. Milhares de

pessoas estão passando necessidade, precisando da sensibilidade do governo. E,

infelizmente, não houve sensibilidade sequer da parte do governo ou desta Casa para

discutir e negociar com o governo.

Estamos aprovando tudo o que é de interesse do governo. Superamos todas as
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nossas diferenças dentro do bloco. Estamos aceitando votar o que é de interesse do

povo mineiro. No entanto, Sr. Presidente, há desrespeito com o parlamentar. Não

aconteceu desta feita como em 2008, quando trabalhamos e conseguimos vencer,

colocamos na pauta e votamos, de forma categórica, com a ajuda de todos os

companheiros, quase em consenso absoluto, a lei de reforma do Judiciário, de

interiorização das ações da Justiça, para melhorar a Justiça no interior, criando novas

comarcas, entrância especial. Em função disso, na próxima sexta-feira, serei

homenageado na minha cidade com a Medalha Desembargador Hélio Costa.

Vencemos também a grande luta do ICMS Solidário, que se arrastava há mais de

sete anos. Mas, infelizmente, não conseguimos o mesmo em relação ao Projeto de

Lei Complementar nº 35.

Não sei se este meu discurso sensibilizará alguém, fará com que acordem. Ontem

liguei para a Secretaria de Planejamento, para a Secretaria de Fazenda, conversei,

mas não estou sentindo boa vontade ativa de fazer com que esse assunto tão

singelo, tão simples, seja resolvido. Existe legislação federal que autoriza a utilização

de recursos e depósitos judiciais para pagamento de precatórios. Não é preciso sacar

um tostão do caixa do governo. Os depósitos estão colocados no Banco do Brasil, e,

há até pouco tempo, eram uma caixa-preta cujo montante ninguém sabia qual era

nem onde estava. Conseguimos, por meio do Presidente do Tribunal, a informação

correta dos valores depositados. Existe lei que autoriza. Estamos com o projeto de lei

complementar paralisado na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

desde 8/11/2008 e, lamentavelmente, não conseguimos sensibilizar ninguém. Há

gente com o coração duro. Há pessoas práticas demais. Sou prático e objetivo.

Alguns falam aqui que preciso aumentar o salário da categoria tal, da categoria L, D,

C, mas ninguém fala da limitação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não foi

flexibilizada por este governo mesmo com a queda da arrecadação das Prefeituras e

dos Estados, que colocou Estados e Municípios em situação precária. A folha tem

aumento natural; temos aumentos automáticos dos biênios, dos quinquênios, dos

decênios, que vão ampliando a folha de pagamento mês a mês, mas há redução de

receita, e o percentual máximo é 60%. E ninguém toca nesse assunto. Só se fala que

é preciso aumentar, mas ninguém tem essa visão realista.
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Há momentos, Sr. Presidente, em que essa objetividade nos prejudica. Temos

muitos projetos para votar. Precisamos saber quais são os projetos mais importantes

para colocar na pauta, sobre quais temos consenso para priorizar. Depois de

conseguir o consenso, não conseguimos colocar o Projeto de Lei Complementar nº

35. Cansei de conversar, então venho aqui de público falar para os companheiros dos

precatórios que retomaremos no ano que vem. Continuarei tentando até o final do

mês, no entanto, se não conseguir, no ano que vem retomo desde o primeiro dia e

começarei a ferir esse assunto com um pouco mais de vigor. Começarei a buscar o

testemunho das pessoas, os exemplos para mostrar que a insensibilidade

governamental não pode deixar na desgraça, na miséria, no abandono milhares e

milhares de servidores públicos que tiveram, ao longo da sua vida, total dedicação ao

Estado. O Estado não os respeita, deixando de usar solução tranquila dos depósitos

judiciais para pagar-lhes, transferindo os recursos para o Ipsemg. Perdoe-me, Sr.

Presidente, por este arroubo. Mas, ao chegar o fim do ano, queremos fazer a caixinha

dos porteiros, dos garçons, o décimo terceiro chega, todo mundo quer ficar bonzinho

com todo mundo, e vemos saco de maldades em cima da insensibilidade de não

colocar na pauta o Projeto de Lei Complementar nº 35.

As pessoas podem não saber de sua importância, mas é um projeto humano. O

governo teve a intenção, mandou o projeto de lei para cá, e de repente ele

simplesmente parou no meio do caminho, e não conseguimos sensibilizar as

Lideranças governamentais nesse sentido. Lamento. Pedi uma audiência com o

Governador, mas, devido a essa pré-campanha para a Presidência da República, ele

está sendo muito assediado e não tem muito tempo para conversar conosco,

somente nas solenidades. É lamentável, Governador Aécio Neves. Talvez o senhor

não saiba, mas estão cometendo um crime contra os servidores públicos, que têm

direitos alimentares, trabalhistas a receber, e o dinheiro está em caixa, no Banco do

Brasil. Não está no caixa do Tesouro, não está no caixa único, está lá, separado, sem

ser utilizado por ninguém, até com o pedido da própria Secretaria de Fazenda para

liberação por via do Tribunal de Justiça, a fim de ser utilizado no pagamento de

precatórios. Fico aqui me perguntando, Sr. Presidente: até quando teremos essa

insensibilidade? E, tentando fazer valer essa nossa luta, devo dizer aos amigos e
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amigas, milhares de servidores públicos estaduais que me ouvem neste instante -

tenho certeza -, que se passaram dois dias do meu desânimo por não encontrar

resposta positiva seja no Executivo, seja no próprio Legislativo, ao qual pertenço.

Lamentamos que algumas coisas ocorram. Vimos aqui, fazemos um trabalho

bonito, colocamo-nos à disposição em um governo que é muito bom, de um

Governador que pode ser Presidente da República, criamos uma comenda e nem

sequer somos comunicados com antecedência a respeito daqueles que serão

homenageados. Ficamos sabendo os nomes no dia e nem sequer somos ouvidos em

relação aos homenageados dessa comenda que criamos juntamente com o Deputado

Alberto Pinto Coelho. Depois, veio essa pancada do Projeto de Lei Complementar nº

35. Por isso, Sr. Presidente, venho aqui comunicar a minha ausência do Plenário

ontem. Tentei falar, mas estava embargado, emocionado. Primeiro, carregava a

mágoa pessoal por ter criado uma comenda e não ter sido convidado sequer para

apreciar os nomes a serem homenageados; segundo, fiquei triste por ter esse

compromisso com todos os servidores, que aguardavam com alegria a possibilidade

de votação desse projeto de lei complementar enviado pelo governo, que, por sua

vez, não fez força alguma para colocar o assunto em pauta. Obrigado, Sr. Presidente.

Nunca fiz um discurso tão triste, e minha tristeza é pela situação em que se

encontram milhares de pessoas. Desculpem-me uma fala dessas no final do ano,

mas a mágoa está profundamente marcada em meu coração. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Gostaria de saudar a todos e a todas e dizer que

estamos ingressando hoje com uma representação no Ministério Público

questionando a tabela apresentada pelo governo do Estado relativa ao IPVA. O

governo está determinando uma redução média em torno de 13,57% para o ano que

vem. Questionamos esses números com dados oficiais da associação nacional

ligados aos direitos dos proprietários de veículos. Há estudos técnicos por todo o

Brasil e em Minas Gerais: a redução do IPVA para o próximo ano deveria ficar em

torno de 30%. Infelizmente o governo não está cumprindo a legislação; tem de avaliar

o valor real do carro. Houve redução dos impostos em relação ao IPI. O valor do IPVA
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teria de ser mais barato no próximo ano, no mínimo de 20% a 30%, e não 13,57%,

como quer o governo do Estado. Então estamos protocolando esta representação no

Ministério Público. O IPVA em Minas Gerais é um dos mais caros do Brasil; aqui há a

alíquota mais cara, e o cidadão ainda tem de pagar a Taxa de Licenciamento, que é

muito cara e existe praticamente só em Minas Gerais. Em São Paulo e em vários

outros Estados, não há Taxa de Licenciamento. Então a população mineira fica

penalizada. Lembro-me de que, no início do governo Aécio, houve aumento da

alíquota do IPVA de forma significativa, inclusive para as pessoas mais pobres, para

quem era proprietário de motos, de veículos utilitários, de Kombis, para os feirantes.

Aumentou para quê? Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, quando se dá remissão

para alguma categoria, tem-se de fazer a compensação. Então deu remissão para as

locadoras de veículos, inclusive para a Localiza, de 50%, ou seja, deu desconto,

presente de fim de ano, esse papai-noel para a Localiza e aumentou em até 100%

para os pequenos proprietários, quem tem moto, veículos utilitários. Denunciamos,

votamos contra, mas infelizmente foi aprovado, e a população teve o IPVA mais caro.

Agora era o momento de se fazer justiça, de garantir-se o IPVA de forma justa, no

valor real que o cidadão teria de pagar no próximo ano, que deveria ter desconto de

30%. Porém infelizmente o governo não está cumprindo a tabela nacional da Fipe e

está determinando redução média de apenas 13,57%. Questionamos a decisão do

governo do Estado em relação à nova tabela do IPVA para o próximo ano.

Esperamos ter êxito na Justiça, da mesma maneira como tivemos êxito com o fim da

taxa de incêndio para as residências, como conseguimos acabar com a taxa para

chamar a polícia. O ano passado foi o primeiro ano em que houve redução na conta

de luz, aproximadamente 17%. Conseguimos impedir que a Cemig colocasse os

nomes dos inadimplentes no SPC e na Serasa, além de cortar a luz. Conseguimos

impedir a licitação por suspeita de fraude, ou seja, veículo que vale R$30.000,00 ser

comprado por mais de R$100.000,00. Até hoje está suspensa licitação no valor de

R$147.000.000,00 para aluguel de veículos, ao invés de a Cemig comprar os veículos

por preço muito mais barato. Estamos acompanhando a CPI da Conta de Luz. Aliás,

o Deputado Federal Elismar Prado é membro da CPI da Conta de Luz, que foi

encerrada ontem. A CPI detectou que as companhias de energia do País têm de
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devolver cerca de R$40.000.000.000,00 para os consumidores. Fiscalizaremos,

acompanharemos e continuaremos mobilizando.

Outra grande vitória: 2009 foi o primeiro ano da história da Copasa em que não

houve aumento na conta de água. Portanto o ano de 2009 ficará marcado como o

ano em que não houve aumento no valor da conta de água. A Copasa tentou

aumentar de todas as formas, mas conseguimos barrar na Justiça. O governo foi

obrigado a mandar projeto para esta Casa, para criar a agência regulatória. No

próximo ano, o governo vai querer dar aumento, mas neste ano conseguimos impedi-

lo. Trata-se de economia de aproximadamente R$20.000.000,00 por mês para os

consumidores. Outra vitória dos consumidores, pela qual o Deputado Doutor Viana

vem lutando há muito tempo, é quanto à BHTRANS, que foi proibida de multar porque

é empresa de economia mista. Sua missão é realmente cuidar do trânsito, para que o

trânsito flua e haja respeito com os direitos dos proprietários. Houve muitas

perseguições à BHTRANS, portanto foi realmente outra vitória. Apresentamos o

projeto que está tramitando aqui na Casa que acaba com a cobrança do valor mensal

cobrado pelas companhias de telefone tanto para o telefone fixo residencial e

comercial como para os celulares de conta. Essa cobrança mensal é totalmente ilegal

e indevida. Apresentamos projeto semelhante ao aprovado na Assembleia Legislativa

do Estado de São Paulo. Apenas para finalizar e exemplificar, no Brasil há em torno

de 50 milhões de linhas de telefones residenciais. Dessas, apenas 40 milhões estão

sendo utilizadas. As outras não estão sendo utilizadas justamente porque não há

atrativos para as pessoas, que preferem até mesmo os planos pré-pagos para evitar

o pagamento de uma tarifa sobre algo que não consomem. Essa tarifa foi criada para

fazer a expansão das redes, mas elas já estão todas concluídas. Então, por que

cobrar? Faremos uma caravana no Estado inteiro, uma grande mobilização para

acabar com essa contribuição, com essa tarifa que o cidadão paga todo mês em

relação aos telefones fixos residenciais e comerciais e aos celulares de conta.

Faremos grande pressão até mesmo junto ao Tribunal de Justiça, uma vez que o STF

jogou essa responsabilidade para os Estados resolverem. Faremos grande pressão e

uma grande mobilização. Realmente agradeço e digo que a luta continua. Pedimos o

apoio de quem está assistindo. Se quiser entrar na campanha para acabar com essa
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tarifa da telefonia, entre em contato com o nosso gabinete. Vamos mobilizar aí em

sua cidade.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Esgotada a hora destinada 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.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública - aprovação, na 30ª

Reunião Ordinária, em 1º/12/2009, dos Requerimentos nºs 5.000/2009, do Deputado

Ademir Lucas, 5.009/2009, do Deputado Weliton Prado, 5.017 e 5.018/2009, da

Comissão de Fiscalização Financeira, 5.019 e 5.020/2009, da Comissão de

Segurança Pública, e 5.036 e 5.037/2009, do Deputado Duarte Bechir; de Direitos

Humanos - aprovação, na 33ª Reunião Ordinária, em 2/12/2009, do Requerimento nº

5.057/2009, da Comissão de Segurança Pública; e de Saúde - aprovação, na 31ª

Reunião Ordinária, em 2/12/2009, do Projeto de Lei nº 3.782/2009, do Deputado

Adalclever Lopes, com a Emenda nº 1, e dos Requerimentos nºs 5.055/2009, do

Deputado Wander Borges, 5.058 e 5.059/2009, da Comissão de Participação

Popular, 5.083/2009, do Deputado Duarte Bechir, e 5.086 a 5.088/2009, do Deputado

Ruy Muniz (Ciente. Publique-se.).

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.968, 3.466, 3.742,

3.826, 3.882, 3.863, 3.898 e 3.900/2009 (À sanção.).

Declaração de Voto

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, quero dizer que votamos
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favoravelmente a vários pareceres de redação final. Faço questão de frisar o

posicionamento do Bloco PT-PMDB-PCdoB em defesa do povo. Realmente nós não

temos picuinha. Os projetos são importantes para a população, então votamos

mesmo. Inclusive, cobramos do governo e ainda melhoramos os projetos que chegam

nesta Casa. Às vezes há projetos que vem mal redigidos, outros lesam as pessoas

que realmente mais precisam - os consumidores -, então, no caso, fazemos

emendas, obstruímos, sim, pressionamos e fazemos as gestões necessárias. Temos

uma assessoria técnica que faz estudos, levantamos e melhoramos os projetos. Essa

é a nossa função. A nossa responsabilidade é muito grande. Acho que a Oposição

em Minas Gerais contribuiu muito com o desenvolvimento do Estado. E cobramos,

sim, de forma permanente, principalmente as promessas que foram feitas pelo

Governador que até hoje não foram cumpridas. Essa é a nossa responsabilidade

também. Se prometeu, tem de cumprir. É terrível a situação em que se encontra hoje

o Estado no que diz respeito à segurança pública. O aumento da violência cresce a

cada dia que passa. É uma das maiores preocupações da população. Em Uberlândia

por exemplo, mais de 140 pessoas foram mortas, vítimas de crimes violentos. E os

Agentes Penitenciários que defendem a segurança pública estão pressionando dia a

dia nesta Casa, mas o governo, infelizmente, a passos lentos, igual a uma tartaruga,

não resolve os problemas, as situações que realmente precisam ser resolvidas. Foi

prometido o videomonitoramento para várias cidades do Estado de Minas Gerais,

mas não foi cumprido. Foi prometido o primeiro emprego com o curso

profissionalizante para a juventude, que não foi cumprido. Ao contrário até se

fecharam vários cursos profissionalizantes. Foi prometido que a Universidade

Estadual de Minas Gerais seria descentralizada, tendo Câmpus avançados e

universidade de graça em todas as regiões do Estado, que também é uma mentira

porque isso não aconteceu, não a é realidade. Onde está a Uemg gratuita no

Triângulo Mineiro? Onde está a Universidade Estadual de Minas Gerais gratuita no

Sul de Minas, na Zona da Mata e no Leste Mineiro? Infelizmente, essa não é a

realidade. O nosso papel aqui é cobrar realmente do governo que ele cumpra aquilo

que prometeu. Temos a triste situação dos servidores públicos. O orçamento de 2003

era de R$17.000.000.000,00. Quanto é o orçamento para o ano que vem? É de mais
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de R$41.000.000.000,00, tendo aumentado três vezes. O salário dos servidores

aumentou três vezes e acompanhou o orçamento do Estado? Não acompanhou. Não

tem dinheiro para investir na área social, em gente, no ser humano, mas para investir

em prédio, no Centro Administrativo tem dinheiro. Então gastam R$300.000.000,00,

com R$100.000.000.00 de licitação para comprar móveis, cadeiras e divisórias. E

mais R$300.000.000,00 para comprar outros objetos para equipar o Centro

Administrativo. No caso, tem dinheiro sobrando. Não tem problema nenhum. Mas

para valorizar os servidores públicos não tem dinheiro. A polícia civil está de greve e

os Oficiais de Justiça também estão de greve. Os servidores da segurança pública

não tem o auxílio periculosidade que manda a Constituição do Estado. Se as

profissões de policial militar, de bombeiro militar, de agente penitenciário, de agente

socioeducativo, não forem profissões de risco, qual outra profissão é de risco?

Infelizmente, em Minas Gerais, não se paga o auxílio-periculosidade aos servidores

da segurança pública, e isso está expressamente previsto na Constituição Estadual.

Não se cumpre a lei. O nosso papel é questionar. Nós acabamos de aprovar aquilo

que é para ajudar o Estado, não é mesmo Deputados Getúlio Neiva e Doutor Viana?

Já aprovamos o empréstimo junto ao BNDES de mais de R$260.000.000,00 e, com

isso, mostramos a nossa responsabilidade de ajudar o povo, sem picuinha nem cara

feia. Aqui, realmente defendemos as pessoas. O que queremos é um pouco mais de

sensibilidade do governo para com as questões sociais. Já estou cansado de falar

sobre a Cemig. Cachorro que urina perto de poste é apagão geral. Cai a iluminação

em toda a cidade, e isso não acontece só em Belo Horizonte, mas também em todas

as regiões do Estado. A revista “IstoÉ” desta semana traz uma reportagem sobre a

Cemig, que foi considerada uma das piores companhias de energia elétrica do País.

Vejam só, e a Cemig ainda falava que tinha a melhor energia do Brasil. O que ela tem

mesmo é uma das mais caras energias não só do Brasil, mas também do mundo. Se

ela é a melhor, por que deixou cair a sua qualidade? A verdade é que, na Cemig, o

dinheiro só vai entrando e os dividendos sendo distribuídos para os acionistas, mas,

para investir e melhorar as redes, infelizmente não há dinheiro. Há ainda o problema

da terceirização de funcionários e o problema da frota, que é precária. Essa é a triste

situação em que se encontra o nosso Estado, mas vamos continuar cobrando e
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cumprindo com a nossa responsabilidade. Finalizando, também votamos a favor do

crédito suplementar para a agência que irá regular o setor de água e esgoto. Vamos

fiscalizar a agência e queremos ver a planilha de custo da Copasa para saber como

está sendo aplicado o dinheiro do povo, porque as pessoas pagam pelo tratamento

de esgoto, mas este é jogado nos rios e nos lagos. A Copasa é a que mais polui o

meio ambiente.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento nº 3.094/2008, da Comissão de Meio Ambiente,

solicitando seja encaminhado ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável pedido de informações sobre a situação atual quanto à

indenização ou relocação, se for o caso, dos produtores rurais cujas propriedades

sejam marginais ao Rio Doce e situadas entre o barramento e a casa de força, no

trecho da vazão reduzida da Usina Hidrelétrica Elieser Batista, no Município de

Aimorés, em face da denúncia anexa formulada pelo Sr. Edward Lanusse Patrício

Vasconcelos. 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 4.106/2009, do Deputado Padre João, solicitando seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de informação sobre os

procedimentos para o funcionamento da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções

Penais da Comarca de Abre-Campo, instalada em 19/6/2009. 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 4.106/2009 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 4.416/2009, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando

seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de informações sobre

os contratos e convênios firmados, com a relação dos agentes que deles

participaram; sobre a aplicação de receitas relativas às custas judiciais; sobre os

valores relativos aos atos gratuitos praticados pelas serventias e o ressarcimento

destas por meio de compensações; e sobre a destinação dos recursos relativos às
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taxas de fiscalização judiciária, relacionados aos serviços notariais e de registro, nos

últimos dois anos. 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 4.476/2009, da Cipe São Francisco, solicitando seja encaminhado

ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam - pedido de informações sobre a

destinação dos recursos do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento

Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais, ano de 2009, em

especial no que diz respeito a repasses para a Secretaria de Transportes. 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 4.476/2009 com a Emenda nº 1. Oficie-se.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Vem à Mesa requerimento do

Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno

para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A Presidência

defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o

Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente; caros Deputados; Deputado

Adalclever Lopes, meu companheiro, aqui em plena campanha pelo comando do

nosso PSDB. Pronunciei-me hoje mais cedo a respeito de problemas que magoam

um parlamentar que tenta fazer política séria, discutir seriamente e em profundidade

os assuntos, buscando sempre não ser superficial na defesa simplória ou no gesto

político apenas para angariar voto. Além daqueles fatos que citei no meu primeiro

pronunciamento, que dizem respeito à insensibilidade governamental em relação ao

Projeto de Lei Complementar nº 35; à situação de miséria absoluta em que se

encontram milhares de pessoas que fazem jus aos precatórios alimentares a serem

recebidos do Ipsemg; e ao episódio lamentável do conselho da Comenda Teófilo

Otôni, que não comunicou a um dos autores da lei sequer os nomes que seriam
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indicados e escolhidos - em vista disso, não fui à solenidade, realizada na cidade do

Serro -, alguma coisa estranha acontece.

Por exemplo, estava ali agora o meu amigo Baim, jornalista, cujo filho, Vicente, é

uma expressão política muito importante em Itambacuri. Na semana passada, Baim,

aprovamos a doação de uma área, aquele prédio antigo onde funcionou a Febem, de

198.000m2, a Itambacuri. Isso depois de ter conversado detalhadamente com o

Prefeito a respeito de aquele terreno, aquele prédio enorme onde funciona a escola

estadual, não poder ser colocado para utilização menor, mesmo não havendo

formação profissional nem ações sociais; que se deve preservar aquela área que é do

sindicato rural, para manter sempre a atividade rural com suporte no parque de

exposição; que não se pode favelizar uma área da região central da cidade de quase

200.000m2; e que deve ser mantida a estrutura urbanística de Itambacuri, que é uma

estrutura bonita, arrumada, as ruas são bem-planejadas, bem-traçadas, bem-

cuidadas. Aquela área que foi doada - já está doada, basta a assinatura do

Governador - não deve ter utilização menor, ela deve ser utilizada para bons projetos,

bons empreendimentos, especialmente os que nos levem a resgatar um pouquinho a

condição das crianças e dos jovens de Itambacuri - nos últimos anos,

lamentavelmente, ocorreu uma invasão do tráfico de drogas, o que bagunçou a

cidade. É preciso então que existam cursos profissionalizantes para envolver esses

meninos, esses jovens, a fim de retirá-los do caminho das drogas.

Além daqueles assuntos sobre os quais falei no meu primeiro pronunciamento, que

me irritaram e que me deixaram profundamente magoado neste fim de ano, o outro

ocorreu de ontem para hoje. O governo manda retirar a Mensagem nº 306, que

estava em tramitação aqui. Eu estava todo feliz, porque é um prédio na cidade de

Malacacheta que vinha sendo utilizado pela Prefeitura para os seus serviços de ação

social - a escola infantil Pequeno Pimpolho, várias atividades e até os cursos da

universidade que existe em Malacacheta funcionam nessa área. Solicitamos a

doação desse imóvel, o Governador mandou a mensagem, que já estava tramitando,

e, de repente, uma nova mensagem, um novo requerimento - nº 329, parece-me -

retirou da pauta a votação da doação desse terreno. O Governador Aécio Neves tem

exposto de forma clara: terrenos do Estado inservíveis devem ser utilizados o máximo
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possível pelas Prefeituras. Já havíamos aprovado aqui a doação de centenas de

imóveis a várias Prefeituras. Não deu para entender por que, de repente, se retira a

doação de um imóvel tão importante para a cidade de Malacacheta.

Liguei para o Palácio, tentei descobrir na Casa Civil, mas ainda não sei quem falou

para retirar. Na verdade, nesse prédio antigo em Malacacheta funcionava uma escola

estadual. O Estado fez um prédio novo, e a escola foi transferida para ele. Então, se

não há necessidade desse prédio para o Estado, por que não doá-lo? Encaminhamos

essa doação, ela estava andando, tudo estava normal, ela entrou na pauta e, de

repente, uma mensagem do próprio Palácio a retira. Estou tentando descobrir quem a

retirou, a pedido de quem e o porquê. Estou tendo problemas neste final de ano, não

tenho previsão de um Natal muito feliz, não.

Em verdade, vemos umas coisinhas interessantes: o Projeto de Lei Complementar

no 35 não entra em pauta; retira-se da pauta assunto importante como a doação do

prédio para Malacacheta; o de Itambacuri salvou-se, porque conseguimos retomá-lo,

e está aprovado. Deixo este questionamento, caro Presidente: não conseguimos

algumas coisas que tentamos aqui, embora outras sim. O governo não pode se

queixar de nós; não tem o direito de se queixar desta Assembleia. Nós, que somos da

Oposição, não faltamos, em momento algum, na votação dos projetos importantes de

interesse do governo - é claro que, como V. Exa. mesmo sempre diz, acrescentamos

algo e aprimoramos os projetos, até porque podemos discordar intimamente de

alguma coisa.

Preocupo-me muito com as burrices cometidas pelos governos estadual e federal;

ainda pretendo fazer discurso a esse respeito. A primeira burrice é, com

R$280.000.000,00 depositados no Banco do Brasil, não pagarem os precatórios com

esse dinheiro, porque não está na pauta o Projeto de Lei Complementar no 35.

Milhares de pessoas seriam beneficiadas com esse dinheiro, com 70% desses

recursos, que, por lei federal, podem ser utilizados para o pagamento de precatórios.

É a primeira burrice. A segunda burrice é do próprio governo federal, que renova a

isenção de IPI, arrebentando novamente com os Municípios, quando podia reduzir a

Cofins. Fiz as contas e vi que, se reduzíssemos a Cofins de 9% para 3,1%,

resolveríamos o problema das empresas do mesmo jeito que resolvemos com o que
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foi reduzido de IPI. A redução é igualzinha na tributação, especialmente sobre a

cadeia produtiva dos automóveis - para todas as empresas que trabalham em torno

da produção de automóvel no Brasil. Não dá para entender por que o governo reduz

justamente o IPI, de que o Município e o Estado também participam, ou seja, é

recurso repartido, como está na Constituição. Ora, nem o Estado nem o Município,

que são membros da Federação, foram ouvidos; assim, sem ouvir os membros da

Federação, o governo federal, sozinho, decide reduzir imposto que é compartilhado.

É absurdo e burrice, porque deveria ter reduzido a Cofins, como fez no caso das

motocicletas. Por que não voltou a raciocinar e reduziu a Cofins dos automóveis e da

linha branca de eletrodomésticos, para não continuar prejudicando os Municípios,

como está fazendo?

Nesse ponto, lembro nosso discurso em defesa do aumento de salário dos

professores servidores públicos. Defendemos, sim, e acho que precisamos disso,

mas pensaremos realisticamente, pé no chão. O próprio Tribunal de Justiça em Minas

Gerais recebeu lei de autoria desta Casa permitindo o aumento de seus servidores,

mas vai pagar-lhes em janeiro, porque, se pagar neste ano, estoura a Lei de

Responsabilidade Fiscal no limite constitucional. Então temos de ter o peso certo e a

medida correta. Queremos e precisamos aumentar o salário dos servidores públicos;

o salário de professor ainda é muito baixo, assim como o de outras categorias.

Levamos para nossa cidade cinco novos Delegados, e só sobrou um: quatro foram

ser Escrivães na Bahia, porque o salário de Delegado em Minas Gerais é de

R$3.900,00. Também fizemos aqui, Délio Malheiros, um trabalho para aumentar o

salário dos Defensores Públicos, que ganhavam R$3.500,00 e passaram a ganhar

R$6.500,00. É preciso ter medida na crítica; temos de defender o aumento do salário,

a melhoria da qualidade de vida do servidor público, mas, ao mesmo tempo, temos de

citar as burrices cometidas pelos governos, que arrebentam a estrutura dos

Municípios e dos Estados ao reduzir o IPI ao invés de reduzir a Cofins.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Deputado Getúlio Neiva, V. Exa. tem

inteiríssima razão no que está dizendo, até porque tem profundo conhecimento

destas demandas. Veja que teremos uma reunião, às 17 horas, com o Secretário de

Fazenda e com empresários de Além Paraíba, entre eles o Dr. Álvaro Zamboni,
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atacadista, que está conosco, em primeiro lugar, para agradecer ao governo do

Estado, mas também para pedir que seja implementada em Minas Gerais uma

política que não permita ao Estado perder receita - e aí não tenha condição de pagar

os professores - em razão da chamada guerra fiscal.

No caso de Além Paraíba - já falamos isso da tribuna várias vezes, e V. Exa. tem

sido um parceiro nessa luta -, o Rio de Janeiro acaba reduzindo a carga tributária,

atraindo empresas e levando emprego para lá. E, o pior, demandando o Estado de

Minas Gerais na área de saúde e educação e em todas as áreas daquelas cidades

limítrofes, caso de Além Paraíba.

Portanto, faço este aparte para dar um abraço em V. Exa. e dizer que, nessa

questão da dificuldade que o Estado está passando para cumprir seus compromissos

com os servidores públicos, devemos reconhecer que tem feito todo o esforço.

Votamos o subsídio dos Juízes do Tribunal de Justiça, e o Presidente do Tribunal

esteve aqui ontem. Só será pago no ano que vem, mas, pelo menos, existe o

compromisso de pagar. O Estado firma o compromisso e cumpre. Parabenizo V. Exa.

pelo belo trabalho nesta Casa.

O Deputado Getúlio Neiva - Peço a atenção de V. Exa. Em Teófilo Otôni, o pessoal

gostou muito do seu pronunciamento a respeito da faculdade de medicina, mas

queria um esclarecimento maior. Se eu falar eles não acreditam, porque santo de

casa não faz milagre, então concedo a V. Exa. mais um aparte para que esclareça

essa questão.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - A faculdade de medicina de Teófilo Otôni

é uma luta dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. A nossa luta é para que as duas

cidades tenham faculdade de medicina: Diamantina, com o curso básico, e sua

sequência em Teófilo Otôni.

O Deputado Getúlio Neiva - Com o que concordamos.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Exatamente, e estamos nessa luta. Os

jornais de Teófilo Otôni estamparam a notícia de que tudo estava garantido para

Teófilo Otôni e que Diamantina não teria mais a faculdade, como se fosse uma guerra

entre as cidades. Fomos ao Ministério da Educação, em Brasília, e a Dra. Paula

Dallari nos afirmou: “Não foi isso que o Ministro disse. Eu participei dessa audiência,
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dei meu aval técnico, e o que o Ministro disse foi que em abril haverá uma reunião de

avaliação do aumento do número de professores, porque não há como criar

faculdade sem professor, sem estrutura e sem prédio. Teófilo Otôni não conta com

professor, não conta com essa estrutura, e será tudo discutido em abril”.

Portanto, o que foi publicado no jornal não corresponde à realidade da reunião com

o Ministro Fernando Haddad. Foi o que eu disse a V. Exa. Vamos lutar juntos para

que Diamantina tenha a faculdade, assim como Teófilo Otôni. Não podemos distorcer

o que o Ministro disse na reunião em Brasília.

O Deputado Getúlio Neiva - Lembro apenas que os jornais de Teófilo Otôni

estamparam manchete em que a Prefeita afirma que o Ministro Haddad já tinha

garantido que Teófilo Otôni teria faculdade de medicina e que Diamantina não teria.

Gostaríamos de sua confirmação. Não é verdade.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Exatamente. Não é verdade que o

Ministro tenha dito isso.

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado. Esclarecido esse aspecto, pergunto-me se

estamos cumprindo nossa função realmente, se estamos fazendo o que devemos.

Tenho absoluta consciência de que posso ter errado em algum momento, posso ter

falhado, somos homens, o elemento humano tem suas falhas. Embora sejamos o

maior predador do planeta, continuamos a dizer que fulano é culpado da depredação.

Tenho uma notícia boa. A UFMG conseguiu atacar um problema ecológico mundial:

pelo processo de pirólise, pôde reduzir lixo a um quarto do seu volume sem produzir

gases de efeito estufa. Isso está sendo exportado. Depois farei um pronunciamento a

esse respeito.

Ao finalizar, gostaria de dizer que meus pronunciamentos de hoje não foram muito

agradáveis porque não tem sido agradável o final de ano para este Deputado, embora

tenhamos uma gratidão enorme pelo nosso Governador, pelo volume de obras que

tem dado à nossa região. Sei que, provável candidato à Presidência da República,

nosso Governador não tem tempo para conversar com Deputado. De vez em quando

conversamos, mas é difícil ele encontrar esse tempo. E sei que ele não conhece esse

assunto, não sabe que há R$288.000.000,00 no Banco do Brasil, que não estão no

caixa do Tesouro, e que 70% poderiam ser utilizados para pagar milhares de
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precatórios alimentares.

Talvez o Governador não saiba por que motivo está sendo retirada da pauta uma

proposta dele próprio, por nosso pedido de doação de um prédio em Malacacheta.

Então há algumas coisas estranhas no governo. Começarei a estranhar isso e, até o

final deste ano, apresentarei aqui a minha insatisfação. Se não estou tendo um ano

bom, não deixarei que todos o tenham, porei para fora e mostrarei essas

insatisfações. Nesta semana, perdi dois eventos: Medalha Teófilo Otôni, que foi

entregue no Serro; e a festa do final de ano dos Deputados, irritado que estava pela

situação em que se encontra o andamento das coisas nesta Assembleia. Se não

melhorar, continuarei demonstrando a minha irritação. Não ficarei irritado sozinho.

Irritarei outras pessoas também, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - Vem à Mesa requerimento do

Deputado Padre João, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,

nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Weliton Prado. A Presidência defere

o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Gostaria de agradecer-lhe e de dizer que nesta

semana foi concluída, na Câmara dos Deputados, a CPI da Conta de Luz. Quero

parabenizar todos os membros da CPI, que, com todas as dificuldades que tiveram,

aliás, pelos órgãos oficiais, de solicitar e de receber todos os documentos, realizaram

realmente um trabalho belíssimo. De forma muito especial, parabenizo o Deputado

Federal Elismar Prado, membro da CPI que investiga justamente os valores cobrados

a mais na conta de luz dos consumidores desde 2002. Foi apresentando relatório

final. Pasmem os senhores! Qual foi o resultado final da CPI? O resultado foi que as

companhias de energia do País têm de devolver para os consumidores

aproximadamente R$40.000.000.000,00, fora os juros e as correções. Pelo Código de

Defesa do Consumidor, o cidadão lesado teria o direito de receber em dobro. Então o

cidadão, ou seja, a população de todo o Brasil teria de ser ressarcida em

aproximadamente R$80.000.000.000,00. E, com os juros e as correções, isso chega

a mais de R$100.000.000.000,00. As companhias de energia do País mandaram a

mão no bolso do consumidor brasileiro. Portanto esse dinheiro tem de ser realmente
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devolvido.

Como está no relatório final da CPI, os ex-Diretores da Aneel serão indiciados.

Continuaremos fazendo gestões para que, em Minas Gerais, a Cemig devolva o que

cobrou a mais indevidamente dos consumidores. O próprio Presidente da Cemig

admitiu na CPI que houve um erro - aliás, não sou eu quem está dizendo, pois saiu

da boca dele que eles cobraram a mais. Se ele admite que cobrou a mais... Isso ficou

comprovado por meio de estudos e levantamentos do Tribunal de Contas da União.

Durante a campanha pela redução da tarifa de energia da Cemig, ou seja, a

campanha contra as tarifas de energia mais caras do Brasil, apresentamos um

requerimento juntamente com o Deputado Federal Elismar Prado. O Tribunal de

Contas aceitou-o, abriu um processo, investigou, analisou e comprovou que foi

cobrado a mais. O Presidente da Cemig admite isso. E agora como devolve o

dinheiro para o povo? Se o cidadão não paga a conta que está atrasada, a Cemig

não tem dó, põe a sua mão pesada e duríssima e corta a luz. Não tem conversa. O

cidadão fica no escuro e sem energia. O Presidente da Cemig e da Aneel já

admitiram que foi cobrado a mais. Cadê o dinheiro do povo de volta?

Defendemos o abatimento, ou seja, pelo menos o ressarcimento nas contas de luz

do ano que vem. Espero que o levantamento dos cálculos exatos do Estado de Minas

Gerais seja feito e que o cidadão seja ressarcido. Desse jeito, o consumidor poderá

ficar ainda mais lesado do que já está. É muita injustiça; por isso não me canso de

falar e de repetir, quantas vezes for preciso, que a tarifa de energia em Minas Gerais

é uma das mais caras não só do Brasil, mas do mundo. Só de ICMS, são 42%. O

interessante é que Tiradentes foi esquartejado pelo quinto da Coroa, o que

corresponde a 20%; e, só de ICMS, o governo cobra 42%. O cidadão realmente tem

direito de ser ressarcido. Por isso continuaremos pressionando e mobilizando. Aliás,

faremos gestões junto ao governo para que reduza o ICMS e que se faça valer os

direitos dos consumidores.

Por falar em Cemig, não poderia deixar de lembrar o apagão. Aliás, a matéria do

jornal “O Tempo” diz: “Apagões em Minas Gerais são sete por ano”; “Prejuízos: por

causa da chuva, padaria no Calafate ficou sem luz e deixou de produzir 2.500 pães”;

“D. Isaura mora ao lado de um grande gerador e sempre sofre com os apagões”. Pelo
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visto, os apagões em Minas Gerais são constantes. A qualidade da Cemig é uma

questão muito séria, e há muito tempo não há investimentos nela. Não é preciso

chover para se constatar isso. Por exemplo, hoje pela manhã, caiu a energia nesta

Assembleia, sendo que praticamente nem choveu. A situação está muito difícil.

Fazemos apelos à Aneel para que resolva e fiscalize a Cemig, fazendo com que a

qualidade em relação à transmissão de energia seja melhorada.

Outro ponto que gostaria de discutir também diz respeito ao projeto que

apresentamos sobre a assinatura básica da telefonia. Apresentamos um projeto de lei

que proíbe a cobrança de assinatura mensal decorrente de serviços de telefonia,

tanto a telefonia fixa quanto a telefonia móvel celular. O texto do projeto prevê

também aplicação de multa, afinal as empresas têm também de passar a respeitar. E,

se não mexer no bolso, infelizmente o consumidor não será respeitado. A multa seria

10 vezes o valor indevidamente cobrado de cada usuário, ou seja, as concessionárias

teriam de pagar por desrespeito à nova norma. Esse projeto é semelhante ao

apresentado em São Paulo e aprovado pela Assembleia Legislativa de lá.

Gostaria, então, de chamar a atenção de vocês para o alto valor das tarifas de

telefonia do nosso país. Não só não podemos nos omitir sobre essa questão como

iremos intensificar uma grande campanha, da mesma maneira que fizemos contra a

Taxa de Incêndio - isto é, mobilizando toda a sociedade e fazendo o governo engolir

goela abaixo para conseguirmos revogar - aliás, já tinha sido aprovado no Plenário.

Ou seja, conseguimos revogar a Taxa de Incêndio para as residências da mesma

maneira que impedimos a cobrança da taxa para chamar a polícia; da mesma

maneira que fizemos a campanha pela redução da tarifa de energia mais cara do

Brasil; e da mesma maneira que fizemos a campanha contra os valores abusivos

cobrados pela água da Copasa - água a preço de vinho. Realizaremos agora grandes

campanhas e grandes caravanas em relação à assinatura básica de telefone. O

nosso objetivo não é só reduzir, mas também acabar com essa cobrança. Esse é o

nosso objetivo, e temos todas as possibilidades de conseguir concretizá-lo. Para isso,

é muito importante a participação de todos, pois não conseguimos nada sozinho.

Quando há mobilização, união e pressão, realmente temos vitórias. Já provamos isso

por diversas vezes. Há um ditado popular que exemplifica isso muito bem: água mole
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em pedra dura tanto bate até que fura. Às vezes política é igual a feijão, ou seja, o

sistema político funciona na pressão mesmo.

Portanto precisamos pressionar. Temos realmente de nos mobilizar. Estou com a

completa convicção de que conseguiremos mais uma vitória.

Desde o processo de privatização da telefonia do Brasil, os consumidores mineiros

vêm sendo punidos com aumentos excessivos e com a injusta cobrança da

assinatura básica. Antes da privatização, em 1998, a assinatura mensal era de

R$10,00. Hoje o consumidor paga em torno de R$44,00 apenas na assinatura básica,

que inclui uma franquia de 200 minutos de ligação, ficando fora as chamadas para

celular e interurbano. O cidadão tem de pagar por aquilo que ele consome. Se ele

não utiliza o serviço, não é obrigado a pagar por ele. São mais de R$44,00 para ter

um telefone fixo em casa. Isso não garante a inclusão social de milhões de famílias

que hoje não podem pagar esse valor. Não é apenas isso, mas sim uma questão de

direito. A pessoa não pode pagar por aquilo que não está sendo utilizado.

Temos dados da ONU que demonstram que a telefonia fixa compromete em torno

de 5,9% da renda do brasileiro - esse é realmente um valor significativo -, e o celular

em torno de 7,5%. Os preços da telefonia e da internet no Brasil estão entre os mais

altos do mundo. As mesmas companhias telefônicas que exploram o serviço de

celulares e telefones fixos no Brasil cobram valor alto e prestam serviço de péssima

qualidade; nos países desenvolvidos, onde há muita cobrança e fiscalização, prestam

serviço de Primeiro Mundo, de qualidade, com preço lá embaixo, justo. No Brasil, o

serviço é uma porcaria, e o preço é muito alto. O desrespeito ao consumidor é muito

grande. Não adianta reclamar. Vai-se ao Procon, e a lei não é respeitada; tenta-se

ligar para o “call center”, mas não se consegue falar com a atendente. Jogam o

consumidor de um lado para outro e não resolvem o problema. O que as companhias

telefônicas fazem em nosso país é verdadeiro abuso, verdadeira exploração. Isso

acontece de forma geral; todas as empresas podem vestir a carapuça, pois o

desrespeito é geral, total. Todas as companhias telefônicas desrespeitam o

consumidor e cobram valor muito alto pela telefonia. Esta taxa cobrada todo mês é

indevida. O STF reconheceu na legitimidade que cabe a cada Estado legislar. Por

isso apresentamos este projeto na Assembleia. Não temos medo de empresa
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poderosa, vamos para cima. Por isso é tão importante a mobilização da sociedade, a

organização. Se não pressionarmos, não conseguiremos a vitória. Pressionaremos e

pularemos na goela e na jugular das empresas de telefonia. Não temos medo.

Sabemos que são investidos milhões e milhões de reais nos grandes meios de

comunicação. Gasta-se realmente muito dinheiro. Esses são segmentos muito

lucrativos. Quem mais ganha dinheiro em nosso país são os bancos e as empresas

de telefonia. É muito dinheiro mesmo. Então não venceremos sozinhos esta

campanha. É muito importante haver grande mobilização de Vereadores, Prefeitos,

entidades, igrejas e lideranças. Que todos entrem nesta caravana que percorrerá todo

o Estado, para termos as condições necessárias para pressionar, no âmbito estadual,

o Poder Judiciário, para fazer justiça, acabar com essa cobrança e melhorar estes

serviços.

Segundo dados da União Internacional de Telecomunicações - UIT -, o Brasil está

entre os 40 do “ranking” de comprometimento da renda com serviços fixos e móveis

de telefonia. Participam dessa lista 154 países. A prova do preço dos serviços móveis

em outros países está aqui. São dados oficiais. O preço da telefonia móvel em outros

países é praticamente 300% menor que no Brasil. Então o cidadão lá fora paga três

vezes menos o serviço de telefonia celular do que se paga no Brasil, com serviço de

qualidade muito superior. Aqui o serviço é muito mais caro e 10 vezes pior que lá

fora. A qualidade lá fora é 10 vezes melhor, e o serviço 3 vezes mais barato. Aqui o

telefone fixo custa o dobro do que é cobrado em outros países, onde o cidadão paga

pelo que realmente utiliza. A assinatura básica incomoda e fere muito o bolso do

consumidor. Por que pagar por serviço que não é utilizado. Estamos cansados de

falar que não há justificativa para pagar por serviço que o cidadão não utiliza. Por que

se é obrigado a pagar R$44,00 todo mês? Quem tem telefone celular de conta é

obrigado a pagar taxa pela assinatura todo mês. Isso realmente tem de acabar.

Geralmente as famílias não conseguem gastar os minutos incluídos na assinatura

mensal. Ou seja, mesmo que não façam ligação alguma, os consumidores pagam em

média R$44,00. O assinante deveria pagar somente o que usa. Com os altos preços,

muitas pessoas estão deixando de utilizar o serviço. As pessoas estão optando pela

telefonia celular, principalmente a pré-paga, que também é das mais caras do mundo,
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e estão pedindo para desligar o telefone fixo que têm em casa, por causa da

assinatura básica. Então quem tem telefone fixo pede para desligá-lo e passa a usar

o celular pré-pago, mesmo sendo caro. No Brasil, como disse, existem 41 milhões de

linhas de telefone fixo em funcionamento, mas 13 milhões estão ociosas.

Essa taxa foi criada para fazer expansão, mas as redes já estão todas prontas. Não

é preciso expandir mais nada. Há 13 milhões de linhas ociosas. Por que o

consumidor continua pagando?

Além da assinatura básica, outra vilã que justifica o alto valor da conta de telefone é

a carga tributária. É aquele velho problema de Minas Gerais: tudo aqui é mais caro. O

IPVA é mais caro, o ICMS do álcool é 25%, enquanto em São Paulo é de 12%. A

tributação da telefonia também é mais cara do que em outros Estados, podendo

ultrapassar 40%. Lutamos na Assembleia desde 2005 para reduzir os impostos

cobrados na conta de telefone. Em 2007, mais de 50% das ligações recebidas pelo

0800 da Câmara dos Deputados foram de apoio à aprovação do projeto de lei que

proíbe a cobrança da assinatura básica e propõe que o assinante pague apenas

pelos minutos efetivamente utilizados. Isso reforça a ideia de que a cobrança da

assinatura básica pesa no bolso do consumidor, incomoda muito a população.

Outro projeto que está recebendo apoio pela internet e pelo telefone é a PEC nº

300, que equipara os salários de policiais e bombeiros militares do Distrito Federal. É

importante ressaltar que em Minas Gerais esses custos podem ser reduzidos em

benefício dos consumidores, se a Casa aprovar o nosso projeto que está tramitando.

Falei sobre a energia elétrica, a CPI da Conta de Luz e a telefonia. Para finalizar,

gostaria de falar rapidamente do IPVA. A Secretaria de Fazenda divulgou no dia 30

de novembro a tabela para o ano de 2010, com uma redução média de 13,57% em

relação a 2009. Porém, a redução deveria ser muito maior. Não sou eu quem afirma

isso. Segundo a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de

Veículos Automotores - Fenauto -, a redução média do valor a ser pago no próximo

ano deveria ser de 20% a 30%. O valor do IPVA acompanha a realidade do mercado.

Os veículos importados e nacionais tiveram uma redução de 25% a 30%. Sendo

assim, o IPVA também deveria ter-se reduzido de 25% a 30%. E não é isso o que

está acontecendo. Por isso, entramos com uma representação no Ministério Público,
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para que realmente os direitos dos consumidores sejam respeitados.

Agradeço ao Deputado Getúlio Neiva. A nossa luta vai continuar com muita força.

Vamos fazer uma caravana para acabar com a cobrança da assinatura básica da

telefonia em todas as regiões do Estado. Contamos com o apoio de toda a

população. Sem luta não há vitória. Somente com mobilização é que temos condições

de conseguir o nosso objetivo.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as especiais de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 3, às 9 e

às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária

também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia

anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

19/11/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Domingos Sávio, Elmiro Nascimento e Neider Moreira, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Rosângela Reis e os Deputados

Doutor Viana, Jayro Lessa, Walter Tosta e Inácio Franco. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Neider Moreira, dispensa a leitura

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

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

proposta, feita pelo Sinffaz e pela Asseminas, de alteração da Lei nº 15.464, de 2005,

que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e

Arrecadação do Poder Executivo e as carreiras de Técnico Fazendário de

Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração e Finanças; e

comunica o recebimento de ofício da Sra. Márcia Assunção Rocha, Chefe da
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Assessoria de Apoio Administrativo da Seplag, informando da impossibilidade de a

Sra. Renata Vilhena comparecer à reunião, sendo representada pelo Sr. Carlos

Roberto Sícoli. O Presidente acusa o recebimento do Substitutivo nº 1, apresentado

em Plenário ao Projeto de Lei Complementar nº 45/2008, no 1º turno, designando o

Deputado Domingos Sávio relator da matéria. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Paulo Márcio Bruno, Superintendente de

Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Fazenda, representando o Sr. Simão

Cirineu Dias, Secretário de Estado da Fazenda; Carlos Roberto Sícoli, Assessor da

Subsecretaria de Gestão de Carreiras e Remuneração; e Luciana Meireles Ribeiro,

Diretora Central de Carreiras e Remuneração da Seplag, representando a Sra.

Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão;

Paulo Cesar Marques da Silva, Presidente do Sindicato dos Técnicos em Tributação,

Fiscalização e Arrecadação - Sinffaz -; Marcus Vinícius Bolpato, representante

regional da Sinffaz; Matias Bakir Faria, Presidente do Sindicato dos Fiscais e Agentes

Fiscais de Tributos de Minas Gerais - Sindifisco -; José Alfredo de Oliveira Baracho

Jr., Advogado e Conselheiro da OAB para Assuntos Legislativos; Aristóteles

Atheniense, Advogado e Conselheiro Federal da OAB; Humberto Lucchesei,

Advogado do Sindifisco; Baltazar Ronaldo de Oliveira Mendes, Diretor da Federação

dos Contabilistas do Estado de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à

mesa. A Presidência faz uso da palavra, para suas considerações iniciais e concede

a palavra ao Deputado Neider Moreira, autor do requerimento que deu origem ao

debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,

para que façam suas exposições. Fazem uso da palavra os Deputados Doutor Viana,

Domingos Sávio, Walter Tosta e Jayro Lessa e a Deputada Rosângela Reis. Abertos

os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.

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

e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

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

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Elmiro Nascimento - Neider Moreira - Lafayette de

Andrada - Domingos Sávio - Padre João.
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ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/11/2009

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta e Arlen Santiago (substituindo o Deputado Fahim Sawan, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do

Legislativo” de 21/11/2009: ofícios das Sras. Lúcia Machado Cruvinel e Elane da

Rocha Sturmer, respectivamente Secretárias de Saúde de Medeiros e Divisópolis,

encaminhando carta do Colegiado dos Secretários Municipais de Saúde de Minas

Gerais - Cosems-MG -, contendo reivindicações a esta Assembleia, relativas aos

recursos orçamentários para a saúde; e do Sr. Rogério de Oliveira Silva, Presidente

do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, manifestando o repúdio desse

Conselho ao Projeto de Lei Federal nº 7.703-c, de 2006. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

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

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado, no 1º turno, o parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.512/2007 na

forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Carlos Mosconi). Cumprida a finalidade

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

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Fahim Sawan.

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 25/11/2009

Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Adelmo
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Carneiro Leão, Antônio Júlio, Inácio Franco e Lafayette de Andrada, membros da

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

Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na

data mencionada entre parênteses: dos Srs. Daniel Silva Balaban, Presidente do

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Marx Fernandes dos Santos,

Gerente Regional da Caixa Econômica Federal (12/11/2009); Wilson Dornelas

Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo; e Paulo de Tarso

Almeida Paiva, Presidente do BDMG (21/11/2009). Comunica também que está

aberto até o dia 25/11/2009 o prazo para recebimento de emendas ao Projeto de

Resolução nº 3.996/2009. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 2.960, 3.405, 3.544, 3.826, 3.865,

3.876, 3.882 e 3.899/2009 são retirados da pauta por determinação do Presidente por

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

cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 56/2009 com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Constituição e

Justiça, e as Emendas nºs 4 e 5, da Comissão de Administração Pública (relator:

Deputado Lafayette de Andrada); e dos Projetos de Lei nºs 3.875/2009 (relator:

Deputado Inácio Franco) e 3.880/2009 com a Emenda nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Antônio Júlio, em virtude de redistribuição).

Na fase de discussão dos pareceres que concluem pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar nº 55/2009 na forma do Substitutivo nº 2 e pela rejeição do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Administração Pública (relator: Deputado Lafayette

de Andrada); e pela rejeição das Emendas nºs 1 a 3 apresentadas ao Projeto de Lei

nº 3.481/2009 (relator: Deputado Zé Maia), no 1º turno, o Presidente defere os

pedidos de vista do Deputado Antônio Júlio. Suspende-se a reunião. Às 12h6min são

reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Zé Maia, Adelmo Carneiro
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Leão, Inácio Franco, Lafayette de Andrada e Sargento Rodrigues. Na fase de

discussão do parecer do relator, Deputado Lafayette de Andrada, que conclui pela

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 53/2009 na forma do

Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno são apresentadas as Propostas de Emendas

nºs 1, pelo Deputado Adalclever Lopes, 2, pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão, e 3

a 9, pelo Deputado Sargento Rodrigues. Após discussão e votação, é aprovado o

parecer, salvo as propostas de emendas. Submetidas a votação, são rejeitadas as

Propostas de Emendas nºs 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 9. Submetidas a votação, cada uma por

sua vez, são rejeitadas as Propostas de Emenda nºs 4, destacada pelo Deputado

Inácio Franco, registrando-se o seu voto contrário; e 5, destacada pelo Deputado

Adelmo Carneiro Leão, registrando-se o seu voto contrário. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetido a votação é aprovado requerimento do Deputado Gustavo

Valadares em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater o

Projeto de Lei nº 1.316/2007, que dispõe sobre a política de estímulo à cidadania

fiscal do Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDAS APRESENTADAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.809/2009

Emenda de despesa: 1 Autor: Arlen Santiago

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 2 Autor: Arlen Santiago

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
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Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 3 Autor: Arlen Santiago

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 4 Autor: Arlen Santiago

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 5 Autor: Arlen Santiago

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 6 Autor: Arlen Santiago

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------
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Emenda de despesa: 7 Autor: Carlos Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 8 Autor: Carlos Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Implantação de Sistemas de Saneamento (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 9 Autor: Carlos Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 10 Autor: Carlos Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 11 Autor: Carlos Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-----------

Emenda de despesa: 12 Autor: Comissão de Comissão Extraordinária de Políticas

Públicas de Apoio aos Emigrantes Mineiros

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Qualificação Social e Profissional do Trabalhador - Promoção de

Módulo Específico para Emigrantes Retornados (despesas correntes)

Valor: R$ 63.200,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 13 Autor: Comissão Extraordinária de Políticas Públicas de

Apoio aos Emigrantes Mineiros

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: - Apoio ao Emigrante Retornado. (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 14 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Implantação de Obras de Arte Especiais (Pontes e Viadutos) -

Construção de Ponte Sobre o Rio das Velhas, na Mgt-262, no Município de Sabará.

(despesas de capital)

Valor: R$ 6.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 15 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais - Implementação de Regularização

Fundiária e Ações Urbanísticas. Regularizão Urbanística do Loteamento
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Irregularmente Executado Pela Associação Habitacional Nossa Casa da Vitalidade da

Grande Belo Horizonte (Hanovi), na Fazenda São José, Bairro Jardim Vitória, Belo

Horizonte, Com o Escopo de Solucionar os Problemas Sociais Acarretados aos

Adquirentes dos Lotes, Bem Como as Repercurssões Nocivas Sobre os Planos

Urbanístico e Ambiental. (despesas correntes)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 16 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Informatizar a Biblioteca

Pública Municipal Professoar Joaquim Sepúlveda, Localizada no Município de

Sabará. (despesas correntes)

Valor: R$ 70.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 17 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção de Anexo ao

Prédio do Museu do Ouro, Localizado no Município de Sabará. (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 18 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior

Objeto do Gasto: Direção Superior - Apoio à Implantação de Extensão Universitária

Pública em Governador Valadares. (despesas de capital)
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Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 19 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura - Reforma da

Policlínica Dr. Gentil Macedo Júnior, no Município de São José da Lapa. (despesas

de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 20 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino

Médio - Executar Alterações na Estrutura Física da Escola Estadual Professor

Zoroastro Viana Passos, Localizada no Município de Sabará, Por Meio das Seguintes

Ações: Realizar a Cobertura da Quadra Poliesportiva, Reformar o Bloco 2 da Escola e

Construir Um Teatro de Arena. (despesas de capital)

Valor: R$ 335.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 21 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Médio - Executar Melhorias na Estrutura Física da Escola

Estadual Presidente Juscelino Kubitscheck, Localizada no Município de Sabará, Por

Meio das Seguintes Ações: Reforma Interna e Externa do Prédio e Construção de 4
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(Quatro) Salas de Aula. (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 22 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Médio - Executar Melhorias na Estrutura Física da Escola

Estadual Professora Maria Elizabeth Viana, Localizada no Município de Sabará, Por

Meio das Seguintes Ações:Iluminação e Cobertura da Quadra Poliesportiva e

Construção de Auditório. (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 23 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Médio - Executar Melhorias na Estrutura Física da Escola

Estadual Presidente Eurico Gaspar Dutra, Localizada no Município de Sabará, Por

Meio das Seguintes Ações: Recapear o Pátio, Construir e Equipar Um Laboratório de

Informática e Construir Uma Biblioteca. (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 24 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Médio - Destinar Recursos à Escola Estadual do Ensino Médio,
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Localizada no Município de Sabará, para a Aquisição de Bens Permanentes.

(despesas correntes)

Valor: R$ 15.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 25 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Médio - Executar Melhorias na Estrutura Física da Escola

Estadual do Ensino Médio, Localizada no Município de Sabará, Por Meio do

Asfaltamento do Estacionamento da Escola. (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 26 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Médio - Executar Melhorias na Estrutura Física da Escola

Estadual Elísio Carvalho de Brito, Localizada no Município de Sabará, Por Meio de

Obras de Reforma e Ampliação de Sua Cantina. (despesas de capital)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 27 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Médio - Destinar Recursos à Escola Estadual Elísio Carvalho de

Brito, para a Aquisição de Equipamentos Esportivos (despesas correntes)
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Valor: R$ 15.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 28 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Médio - Executar Melhorias na Estrutura Física da Escola

Estadual Maria Florípedes Nascimento Alves, Localizada no Município de Sabará, Por

Meio da Reforma e Ampliação de Sua Quadra Esportiva. (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 29 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Médio - Executar Melhorias na Estrutura Física da Escola

Estadual Professora Angélica Maria de Almeida, Por Meio da Construção de Muro e

de Quadra Poliesportiva. (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 30 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Médio - Executar Melhorias na Estrutura Física da Escola

Estadual Castelo Branco, Localizada no Município de Sabará, Por Meio das Ações de

Construir e Equipar Um Laboratório de Biologia e Química no Educandário.

(despesas de capital)
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Valor: R$ 90.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 31 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Médio - Executar Melhorias na Estrutura Física da Escola

Estadual Christiano Guimarães, Localizada no Município de Sabará, Por Meio das

Seguintes Ações: Construir Quadra Poliesportiva Coberta, Reformar o Piso da Escola

e Construir Salas de Aula. (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 32 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Médio - Destinar Recursos à Escola Estadual Paula Rocha,

Localizada no Município de Sabará, Destinados à Aquisição de Data Show e de

Armários. (despesas correntes)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 33 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Médio - Executar Melhorias na Estrutura Física da Escola

Estadual Carvalho de Brito, Localizada no Município de Sabará, Por Meio das

Seguintes Ações: Reforma da Escola e Ampliação e Reforma de Sua Quadra
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Esportiva. (despesas correntes)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 34 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Médio - Destinar Recursos à Escola Estadual Carvalho de Brito,

Localizada no Município de Sabará, Destinados à Aquisição de Material Esportivo,

Instrumentos Musicais e Equipamentos de Som. (despesas correntes)

Valor: R$ 25.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 35 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Médio - Executar Alterações na Estrutura Física da Escola

Estadual Professor João de Arruda Pinto, Localizada no Município de Sabará, Por

Meio das Ações Seguintes: Reforma do Telhado, Pintura da Edificação, Contenção

de Taludes e Canalização de Água Pluvial. (despesas de capital)

Valor: R$ 188.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 36 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Apoio a Infra-Estrutura e a Eventos do Agronegócio - Construção de

Um Parque de Exposições no Município de Sabará. (despesas de capital)
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Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 37 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Promoção dos Direitos da Mulher - Realizar a Doação de Um

Veículo para o Conselho da Mulher do Município de Sabará. (despesas de capital)

Valor: R$ 35.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 38 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura - Execução de

Drenagem e Pavimentação Asfáltica nas Ruas Inhaúma e Rio Acima, Bairro Santa

Matilde, no Município de Ribeirão das Neves. (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 39 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades

Físicas - Reformar e Gramar o Campo do Palmeiras Esporte Clube, Localizado no

Município de Timóteo. (despesas de capital)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------
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Emenda de despesa: 40 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades

Físicas - Reformar, Gramar e Iluminar o Campo do Olaria Futebol Clube, Localizado

no Município de Timóteo. (despesas de capital)

Valor: R$ 95.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 41 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades

Físicas - Reformar, Gramar e Iluminar o Campo do Campo Verde Esporte Clube,

Localizado no Município de Timóteo (despesas de capital)

Valor: R$ 95.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 42 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades

Físicas - Reformar, Gramar e Iluminar o Campo do Industrial Futebol Clube,

Localizado no Município de Timóteo. (despesas de capital)

Valor: R$ 95.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 43 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades

Físicas - Reformar, Gramar e Iluminar o Campo de Futebol do Florestino Social
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Clube, Localizado no Município de Timóteo. (despesas de capital)

Valor: R$ 95.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 44 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades

Físicas - Reformar, Gramar e Iluminar o Campo de Futebol do Mensageiro Futebol

Clube, Localizado no Município de Timóteo. (despesas de capital)

Valor: R$ 95.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 45 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades

Físicas - Reformar, Gramar e Iluminar o Campo de Futebol do Timotinho Futebol

Clube, Localizado no Município de Timóteo. (despesas de capital)

Valor: R$ 95.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 46 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades

Físicas - Reformar, Gramar e Iluminar o Campo de Futebol do São Cristovão Futebol

Clube, Localizado no Município de Timóteo. (despesas de capital)

Valor: R$ 95.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)
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-----------

Emenda de despesa: 47 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais - Implementação de Regularização

Fundiária e Ações Urbanísticas na Região de São Sebastião de Maquiné, Localizada

no Município de Santa Luzia, Com o Escopo de Solucionar os Problemas Sociais

Acarretados aos Adquirentes dos Lotes, Bem Como as Repercurssões Nocivas Sobre

os Planos Urbanístico e Ambiental, Especialmente, o Que Se Refere a Falta de

Abastecimento de Água na Região. (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 48 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Implantação de Sistemas de Saneamento - Perfuração, Instalação e

Distribuição de Água na Comunidade Rural Muro das Pedras, Localizada no

Município de Sabará. (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 49 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura - Executar

Pavimentação em Ruas do Município de Virgem da Lapa. (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental
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(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 50 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Apoio a Elaboração de Planos Locais de Habitação de Interesse

Social (Plhis) - Elaborar para o Município de Sabará Um Plano de Habitação de

Interesse Social, Bem Como Prestar Assessoria em Implantação. (despesas

correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 51 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Apoio a Elaboração de Planos Locais de Habitação de Interesse

Social (Plhis) - Elaborar para o Município de Timóteo Um Plano de Habitação de

Interesse Social, Bem Como Prestar Assessoria em Implantação. (despesas

correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 52 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Apoio a Elaboração de Planos Locais de Habitação de Interesse

Social (Plhis) - Elaborar para o Município de Rio Acima Um Plano de Habitação de

Interesse Social, Bem Como Prestar Assessoria em Implantação. (despesas de

capital)
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Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 53 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Apoio a Elaboração de Planos Locais de Habitação de Interesse

Social (Plhis) - Elaborar para o Município de Raposos Um Plano de Habitação de

Interesse Social, Bem Como Prestar Assessoria em Implantação. (despesas

correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 54 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Informatizar a Biblioteca

Pública Municipal Professor Joaquim Sepúlveda, Localizada no Município de Sabará.

(despesas correntes)

Valor: R$ 70.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 55 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades

Físicas - Reformar e Gramar o Campo do Estádio Municipal Geraldo Clark,

Localizado no Município de Sabará. (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental
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(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 56 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino

Médio - Executar Obras de Reforma da Quadra Esportiva da Escola Estadual Magno

Claret, Localizada no Município de Santa Luzia. (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 57 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino

Médio - Executar a Construção de Vestiários, Palco, Alambrados e a Cobertura da

Quadra de Esportes da Escola Estadual Afonsino Altivo Diniz, Localizada na Rua

Ibirapuera, N.º 111, Bairro São Benedito, Santa Luzia. (despesas de capital)

Valor: R$ 450.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 58 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino

Médio - Executar a Construção de Vestiários, Palco, Alambrado e Cobertura da

Quadra Esportiva da Escola Estadual Francisco Tibúrcio de Oliveira, Localizada no

Município de Santa Luzia, Bem Como Realizar o Paisagismo e Edificar Um Centro de

Convivência no Local. (despesas de capital)

Valor: R$ 571.740,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)
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-----------

Emenda de despesa: 59 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Objeto do Gasto: - Atendimento das Propostas Aprovadas em Audiências Públicas.

(despesas correntes)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 60 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: - Apoio Técnico para a Utilização das Tecnologias Bioclimáticas

(despesas correntes)

Valor: R$ 800.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 61 Autor: Leonardo Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 62 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: - Assistência Técnica para Construção de Habitação de Interesse

Social (despesas correntes)
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Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 63 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: - Parceria Com a Apac de Sabará. (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 64 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: - Utilização na Merenda Escolar de Produtos Orgânicos (despesas

correntes)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 65 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do Gasto: Estruturação de Destinos Turísticos (despesas correntes)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 66 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do Gasto: - Sinalização Turística de Sabará (despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00
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Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 67 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Investimentos Especiais em  Municípios Estratégicos (despesas

correntes)

Valor: R$ 4.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 68 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: - Obras de Pavimentação na Via Barraginha (despesas de capital)

Valor: R$ 900.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 69 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: - Utilização da Tecnologia Bioclimática nos Programas

Habitacionais de Interesse Social (despesas correntes)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 70 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do
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Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Melhoria de Acesso aos Parques (despesas de capital)

Valor: R$ 450.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 71 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: - Realocação das Famílias da Via Barraginha (despesas correntes)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 72 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo de Assistência ao Turismo

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro ao Turismo nos Circuitos Turísticos Mineiros e na

Estrada Real (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 73 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do Gasto: Desenvolvimento Regional (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 74 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
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Objeto do Gasto: - Apoio à Renda Turca de Bicos Originária de Sabará (despesas

correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 75 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Publicação de Produção Literária e Artística (despesas correntes)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 76 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Promoção de Exposições de Acervos (despesas correntes)

Valor: R$ 90.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 77 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Promoção de Ações de Incentivo à Leitura (despesas correntes)

Valor: R$ 140.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 78 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Promoção de Ações de Incentivo à Leitura (despesas correntes)

Valor: R$ 140.000,00



____________________________________________________________________________
451

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 79 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Projetos de Conservação e Restauração do Patrimônio Cultural

(despesas correntes)

Valor: R$ 210.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 80 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Fornecimento de Elementos Estruturais para Melhoria de Vias

Públicas (despesas de capital)

Valor: R$ 35.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 81 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Investimentos Especiais em  Municípios Estratégicos (despesas de

capital)

Valor: R$ 1.800.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 82 Autor: Wander Borges
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino

Médio (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 83 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Ensino Profissional (despesas correntes)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 84 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Desenvolvimento da Educação Infantil (despesas correntes)

Valor: R$ 2.100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 85 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira

Objeto do Gasto: Construção de Bacias de Captação e Terraceamento (despesas de

capital)

Valor: R$ 700.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 86 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude
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Objeto do Gasto: Centro de Treinamento Olímpico e Paraolímpico (despesas de

capital)

Valor: R$ 1.400.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 87 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Implantação da Poupança Jovem (despesas correntes)

Valor: R$ 3.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 88 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Realização das Atividades Complementares (despesas correntes)

Valor: R$ 3.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 89 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Acompanhamento Social dos Alunos do Poupança Jovem

(despesas correntes)

Valor: R$ 450.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 90 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Formação de Jovens nas Áreas de Artes e Cultura Digital (despesas
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correntes)

Valor: R$ 3.500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 91 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Realizacao de Atividades Culturais (despesas correntes)

Valor: R$ 350.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 92 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Consolidação da Concepção do Centro da Juventude (despesas

correntes)

Valor: R$ 3.300.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 93 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Aliança Social Estratégica Pelo Jovem (despesas correntes)

Valor: R$ 81.867,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 94 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: - Construção de Unidades Habitacionais em Sabará. (despesas de
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capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 95 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do Gasto: Implantação do Programa Ambientação (despesas correntes)

Valor: R$ 1.300.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 96 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Implantacao de Sistemas de Disposicao Final Adequada - Sedru

(despesas de capital)

Valor: R$ 290.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 97 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do Gasto: Comunicação Sócioambiental (despesas correntes)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 98 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas

Objeto do Gasto: - Comunicação Sócio-Ambiental (despesas correntes)
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Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 99 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas

Objeto do Gasto: Proteção e Recuperação da Mata Atlântica - Promata (despesas

correntes)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 100 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas

Objeto do Gasto: Monitoramento e Geoprocessamento Ambiental - Ief (despesas

correntes)

Valor: R$ 4.200.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 101 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades

Físicas - Reformar e Gramar o Estádio João Paulo de Amorim Pereira, Localizado no

Município de Cláudio. (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 102 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude
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Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação - Desapropriar o Imóvel

Localizado nas Margens da Br-381, Km 10, no Bairro Borges, em Belo Horizonte,

Local em Que Se Encontra Edificado o Campo do Ica Futebol Clube, Autorizando o

Uso do Bem Pela Entidade Citada, em Atividades Físicas Regulares e de Estímulo à

Prática Esportiva. (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 103 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: - Operacionalização das Ações do Conselho de Alimentação

Escolar - Cae/Mg (despesas correntes)

Valor: R$ 130.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 104 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: - Realização do 8º Encontro dos Conselhos de Idosos (despesas

correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 105 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: - Hortas Escolares (despesas correntes)

Valor: R$ 988.350,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)
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-----------

Emenda de despesa: 106 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: - Capacitação Continuada de Recursos Humanos Envolvidos na

Alimentação Escolar.

Capacitar os Profissionais  Envolvidos na Execução do Programa de Alimentação

Escolar na Rede Estadual, Com a Colaboração de Nutricionistas e Técnicos  de

Nutrição e Dietética. (despesas correntes)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 107 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: - Melhoria da Infra-Estrutura das Cozinhas, Áreas de

Armazenagem, Produção e Distribuição de Refeições.

Melhoria da Infra-Estrutura das Cozinhas (despesas correntes)

Valor: R$ 3.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 108 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: - Incentivar e Incrementar a Prática Esportiva e o Lazer da

População Idosa do Estado. (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 109 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude
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Objeto do Gasto: - Equipar Campos de Futebol Amador Com Redes de Proteção.

(despesas correntes)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 110 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 111 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 112 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Valor: R$ 70.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 113 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)
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Valor: R$ 180.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 114 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 115 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Valor: R$ 70.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 116 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Valor: R$ 130.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 117 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 118 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
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Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 119 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 120 Autor: Braulio Braz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios - Construção de 03 Salas de Aula na

Escola Municipal Dr. Manoel de Carvalho Prata, no Município de Santa Bárbara do

Monte Verde. (despesas de capital)

Valor: R$ 114.788,65

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 121 Autor: Braulio Braz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental - Construção de Quadra Poliesportiva na Escola

Estadual Marco Aurélio de Barros, no Município de Leopoldina. (despesas de capital)

Valor: R$ 294.076,76

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 122 Autor: Braulio Braz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura - Pavimentação

do Trecho de Rodovia Municipal Que Liga o Distrito de Ribeiro Junqueira à Br-116, no
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Município de Leopoldina. (despesas de capital)

Valor: R$ 785.777,41

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 123 Autor: Braulio Braz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 124 Autor: Braulio Braz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 125 Autor: Braulio Braz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 126 Autor: Braulio Braz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Estudos Preliminares para

Construção do Centro Administrativo de Leopoldina. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-----------

Emenda de despesa: 127 Autor: Braulio Braz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Manutenção do Pronto

Socorro Municipal em Leopoldina. (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 128 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 520.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 129 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial (despesas de capital)

Valor: R$ 60.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 130 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Valor: R$ 40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 131 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Valor: R$ 40.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 132 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 133 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 134 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 135 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial (despesas correntes)

Valor: R$ 40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 136 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento ao Ensino Médio Profissionalizante - Implantação de
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Um Centro Federal de Educação Tecnológica em Sabará. (despesas de capital)

Valor: R$ 120.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 137 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento ao Ensino Médio Profissionalizante - Implantação de

Um Centro Federal de Educação Tecnológica em Timóteo. (despesas de capital)

Valor: R$ 120.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 138 Autor: Wander Borges

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura - Execução de

Recapeamento em Toda a Extensão da Avenida Brasília, no Município de Santa

Luzia. (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 139 Autor: Sávio Souza Cruz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 140 Autor: Sávio Souza Cruz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde
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Objeto do Gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 141 Autor: Sávio Souza Cruz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 142 Autor: Sávio Souza Cruz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 143 Autor: Sávio Souza Cruz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Valor: R$ 70.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 144 Autor: Sávio Souza Cruz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Valor: R$ 70.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 145 Autor: Sávio Souza Cruz
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 360.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 146 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura - Pavimentação

Asfáltica da Estrada Que Liga o Município Sul Mineiro de Jacutinga ao Município

Paulista de Espírito Santo do Pinhal. (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 147 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura - Construção da

Avenida do Contorno no Município de Ouro Fino. (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 148 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 149 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
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Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 150 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 350.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 151 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 152 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 153 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 154 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 155 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do Gasto: Informação e Estatísticas do Turismo - Fomento ao Turismo nos

Circuitos Turísticos. (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 156 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico

Objeto do Gasto: Ações Estratégicas para Cadeias Produtivas e Arranjos Produtivos

Locais (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 157 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Unidades Prediais do Tribunal de Justiça

(despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)
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-----------

Emenda de despesa: 158 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Pavimentação e Restauração de Rodovias em Outras Regiões -

Asfaltamento da Estrada Que Liga o Município de Bueno Brandão à Divisa Com o

Estado de São Paulo (Município de Socorro). (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 159 Autor: Vanderlei Jangrossi

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 160 Autor: Vanderlei Jangrossi

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 161 Autor: Vanderlei Jangrossi

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------
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Emenda de despesa: 162 Autor: Vanderlei Jangrossi

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 163 Autor: Vanderlei Jangrossi

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Garantia de Renda Mínima e Subvenção do Seguro Rural

(despesas correntes)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 164 Autor: Eros Biondini

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 800.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 165 Autor: Eros Biondini

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 166 Autor: Eros Biondini
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 167 Autor: Eros Biondini

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 168 Autor: Eros Biondini

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 169 Autor: Eros Biondini

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ação Pela Vida (despesas correntes)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 170 Autor: Rômulo Veneroso

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 171 Autor: Rômulo Veneroso
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 172 Autor: Rômulo Veneroso

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 173 Autor: Carlos Mosconi

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 174 Autor: Carlos Mosconi

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 175 Autor: Carlos Mosconi

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-----------

Emenda de despesa: 176 Autor: Carlos Mosconi

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 177 Autor: Carlos Mosconi

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 178 Autor: Domingos Sávio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 700.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 179 Autor: Domingos Sávio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Médio (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 180 Autor: Domingos Sávio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde (despesas de capital)
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Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 181 Autor: Domingos Sávio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 182 Autor: Domingos Sávio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 183 Autor: Cecília Ferramenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: - Inserção Produtiva da Mulher - Construção e Aquisição de

Equipamentos de Socialização e Profissionalização para Movimentos de Mulheres

Trabalhadoras Organizadas em Associações e Cooperativas. (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 184 Autor: Cecília Ferramenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: - Capacitação Profissional da Mulher - Capacitação Profissional

para as Mulheres  Visando a Oportunidade de Desenvolvimento Pessoal e Social e a

Inserção no Mercado de Trabalho. (despesas correntes)
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Valor: R$ 699.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 185 Autor: Cecília Ferramenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: - Caminhão da Saúde da Mulher - Atender a Demanda Reprimida

nos Municípios Mineiros, de Exames Especializados Voltados para a Promoção da

Saúde da Mulher em Situação de Vulnerabilidade Social, Disponibilizando Serviço

Intinerante Com Exames Laboratoriais, Ultra-Sonografias, Momografias e Demais

Exames. (despesas correntes)

Valor: R$ 548.870,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 186 Autor: Cecília Ferramenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: - Planejamento Metropolitanao na Rmva - Elaboração do Plano

Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana do Vale do Aço

(despesas correntes)

Valor: R$ 700.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 187 Autor: Cecília Ferramenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: - Regularização Fundiária na Rmva - Implementar Planos de

Regularização Funidária nos Municípios da Região Metropolitana do Vale do Aço

(despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------
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Emenda de despesa: 188 Autor: Cecília Ferramenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: - Regulação de Uso e Ocupação do Solo da Rmva - Elaborar Plano

de Gestão de Risco em Assentamentos Precários e Integrar Sistema de Uso e

Ocupação do Solo da Região Metroplitana do Vale do Aço. (despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 189 Autor: Cecília Ferramenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: - Implantação da Agência Metropolitana do Vale do Aço -  Implantar

e Desenvolver a Agência Metropolitana do Vale do Aço e Demais Orgãos de Gestão

Metropolitana. (despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 190 Autor: Cecília Ferramenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação de Arte de Ouro Preto

Objeto do Gasto: Resgate do Patrimônio Cultural - Realizar o Inventário de Todos os

Grupos de Congado e Elaborar Calendário das Suas Principais Festividades

(despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 191 Autor: Cecília Ferramenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do Gasto: Apoio a Implantacao de Sistemas de Disposicao Final Adequada -

Minas Sem Lixoes - Apoio a Implantação de Sistema Adequado para Disposição Final

e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Bom Despacho
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(despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Fundação Estadual do Meio Ambiente - 1068 - Apoio a Implantacao de

Sistemas de Disposicao Final Adequada - Minas Sem Lixoes (outras despesas

correntes)

-----------

Emenda de despesa: 192 Autor: Cecília Ferramenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Pavimentação de Rodovias da Rede Estadual - Duplicação de 3 Km

de MG 164, no Trecho Que Liga a Br 262 ao Município de Bom Despacho (despesas

de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - 4550

- Pavimentação de Rodovias da Rede Estadual (investimentos)

-----------

Emenda de despesa: 193 Autor: Cecília Ferramenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Pavimentação e Melhoramento de Ligações Faltantes -

Pavimentação da MG 760, no Trecho Entre os Municípios de Timóteo e São Jose´Do

Goiabal, Viabilizando a Interligação da Br 381 Com a Br 262. (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - 1157

- Pavimentação e Melhoramento de Ligações Faltantes (investimentos)

-----------

Emenda de despesa: 194 Autor: Cecília Ferramenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Desenvolvimento de

Transportes

Objeto do Gasto: Recuperação Funcional - Recuperação da Lmg 758, no Trecho Que

Liga o Distrito de São Sebastião de Braúnas à Sede de Belo Oriente, Com
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Implantação de Ciclovias e Passagem para Pedestres (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes - 4700 - Recuperação

Funcional (investimentos)

-----------

Emenda de despesa: 195 Autor: Cipe Rio Doce

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

Objeto do Gasto: - Elaboração de Projetos de Intervenções de Saneamento para os

Municípios Fora da Concessão da Copasa

Apoiar Prefeituras Com Baixa Capacidade Técnica e Financeira na Elaboração de

Projetos (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 196 Autor: Cipe Rio Doce

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

Objeto do Gasto: - Educação Ambiental e Mobilização na Bacia do Rio Doce

Capacitação de Um Professor em Cada Uma das Cidades da Bacia do Rio Doce

(despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 197 Autor: Cipe Rio Doce

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas

Objeto do Gasto: - Ampliação da Base Florestal na Bacia Hidrográfica do Rio Doce

Fomento aos Produtores Rurais para Proteção de Nascentes, Com Distribuição de

Mudas (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-----------

Emenda de despesa: 198 Autor: Cipe Rio Doce

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Gestão das Águas

Objeto do Gasto: - Monitoramento das Águas para Avaliação da Poluição Hídrica na

Bacia Hidrográfica do Rio Doce

Rede de Monitoramento da Qualidade da Água na Bacia do Rio Doce (despesas

correntes)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 199 Autor: Ana Maria Resende

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 800.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 200 Autor: Ana Maria Resende

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 201 Autor: Ana Maria Resende

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 202 Autor: Dimas Fabiano

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 203 Autor: Dimas Fabiano

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 204 Autor: Chico Uejo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 390.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 205 Autor: Chico Uejo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 206 Autor: Chico Uejo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)

Valor: R$ 110.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-----------

Emenda de despesa: 207 Autor: Chico Uejo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 208 Autor: Chico Uejo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Valor: R$ 70.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 209 Autor: Chico Uejo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 210 Autor: Chico Uejo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 370.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 211 Autor: Doutor Ronaldo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 212 Autor: Doutor Ronaldo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 213 Autor: Doutor Ronaldo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 214 Autor: Doutor Ronaldo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 215 Autor: Doutor Ronaldo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 216 Autor: Doutor Ronaldo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
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Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 217 Autor: Doutor Ronaldo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 218 Autor: Doutor Ronaldo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 219 Autor: Doutor Ronaldo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura - Recursos para a

Construção de Duas Capelas para Velório, nos Bairros Nova Cidade e Cidadade

Deus, no Município de Sete Lagoas. (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 220 Autor: Doutor Ronaldo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais
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Objeto do Gasto: Implantação de Obras de Arte Especiais (Pontes e Viadutos) -

Construção da Ponte Sobre o Córrego Paiol, na Estrada Que Liga Sete Lagoas a

Araçaí, no Povoado de Silva Xavier. (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 221 Autor: Doutor Ronaldo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Implantação de Obras de Arte Especiais (Pontes e Viadutos) -

Construção de Ponte na MG 238, Que Liga Sete Lagoas a Jequitibá, no Povoado Pai

José. (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 222 Autor: Doutor Ronaldo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Implantação de Obras de Arte Especiais (Pontes e Viadutos) -

Reforma da Ponte Sobre o Rio Vermelho, na MG 238, Que Liga Cachoeira da Prata a

Maravilhas. (despesas de capital)

Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 223 Autor: Doutor Ronaldo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura - Recursos para
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Construção de Praça no Bairro Nova Cidade, no Município de Sete Lagoas.

(despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 224 Autor: Doutor Ronaldo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental - Construção de Quadra Poliesportiva na Escola

Estadual Miranda Manso, no Município de Santo Antônio do Aventureiro. (despesas

de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 225 Autor: Doutor Ronaldo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura - Reforma do

Prédio da Prefeitura Municipal de Bom Sucesso. (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 226 Autor: Irani Barbosa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 500.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 227 Autor: Irani Barbosa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 228 Autor: Irani Barbosa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 229 Autor: Irani Barbosa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 230 Autor: Irani Barbosa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 231 Autor: Irani Barbosa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)
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Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 232 Autor: Zezé Perrella

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Implantação de Sistemas de Saneamento (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 233 Autor: Zezé Perrella

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 234 Autor: Zezé Perrella

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 650.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 235 Autor: Zezé Perrella

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 236 Autor: Zezé Perrella
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 237 Autor: Zezé Perrella

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 238 Autor: Getúlio Neiva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção de Batalhao do Cbmmg - Construção da Sede do Corpo

de Bombeiros do Município de Nanuque (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 239 Autor: Getúlio Neiva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 240 Autor: Getúlio Neiva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)
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Valor: R$ 800.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 241 Autor: Getúlio Neiva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 242 Autor: Getúlio Neiva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 243 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 244 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 245 Autor: Gilberto Abramo
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 246 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 247 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 248 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 249 Autor: Ademir Lucas

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 1.500.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 250 Autor: Inácio Franco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Manutenção, Reestruturação e Ampliação das Unidades Regionais

(despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 251 Autor: Inácio Franco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 252 Autor: Inácio Franco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 253 Autor: Inácio Franco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 800.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 254 Autor: Inácio Franco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção de Um Galpão

para Atender os Produtores Rurais de Pará de Minas (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 255 Autor: Inácio Franco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Coordenação dos Programas e Projetos do Sistema Seapa

(despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 256 Autor: Luiz Humberto Carneiro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 257 Autor: Luiz Humberto Carneiro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 258 Autor: Luiz Humberto Carneiro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)
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Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 259 Autor: Carlos Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 360.000,00

Dedução: Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais - 2009 - Direção

Administrativa (investimentos)

-----------

Emenda de despesa: 260 Autor: Deiró Marra

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 261 Autor: Deiró Marra

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 262 Autor: Deiró Marra

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------
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Emenda de despesa: 263 Autor: Deiró Marra

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 264 Autor: Deiró Marra

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 265 Autor: Antônio Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 700.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 266 Autor: Antônio Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 267 Autor: Antônio Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-----------

Emenda de despesa: 268 Autor: Antônio Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 190.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 269 Autor: Antônio Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 270 Autor: Antônio Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Valor: R$ 40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 271 Autor: Almir Paraca

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Promoção e Educacao em Direitos Humanos - Produzir Um

Mapeamento/Diagnóstico-Participativo da Realidade Sócio-Econômica das

Comunidades Quilombolas do Estado Com Vistas a Não Só Conhecer as Realidades

dos Quilombos Distribuídos nas Diversas Regiões de Minas, Mas Também,

Estabelecer Condições de Promoção da Cidadania Desta Parcela da População

Negra Marcadamente Excluída. (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - 4131 - Integração e

Descentralização de Politicas de Direitos Humanos (outras despesas correntes)

-----------
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Emenda de despesa: 272 Autor: Almir Paraca

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 75.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 273 Autor: Almir Paraca

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 274 Autor: Almir Paraca

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 275 Autor: Almir Paraca

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)

Valor: R$ 75.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 276 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 277 Autor: Adalclever Lopes
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 278 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 279 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 280 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 281 Autor: Gil Pereira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------
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Emenda de despesa: 282 Autor: Gil Pereira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 283 Autor: Gil Pereira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades Habitacionais

(despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 284 Autor: Gil Pereira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades

Físicas (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 285 Autor: Gil Pereira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 286 Autor: Gil Pereira
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde

Objeto do Gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 287 Autor: Gil Pereira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 288 Autor: Gil Pereira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde

Objeto do Gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 289 Autor: Vanderlei Miranda

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 290 Autor: Durval Ângelo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 291 Autor: Durval Ângelo
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 292 Autor: Durval Ângelo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 350.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 293 Autor: Durval Ângelo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 294 Autor: Durval Ângelo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 295 Autor: Durval Ângelo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 296 Autor: Neider Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 297 Autor: Neider Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 298 Autor: Neider Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 770.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 299 Autor: Neider Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 300 Autor: Carlos Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
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Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 301 Autor: Carlos Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 302 Autor: Carlos Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento a Escola Família Agrícola (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 303 Autor: Carlos Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades

Físicas (despesas de capital)

Valor: R$ 90.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 304 Autor: Carlos Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde

Objeto do Gasto: Direção Superior (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------
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Emenda de despesa: 305 Autor: Carlos Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos (despesas

de capital)

Valor: R$ 360.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 306 Autor: Ivair Nogueira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 900.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 307 Autor: Ivair Nogueira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Valor: R$ 120.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 308 Autor: Ivair Nogueira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 390.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 309 Autor: Ivair Nogueira
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Valor: R$ 90.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 310 Autor: Domingos Sávio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos - Recursos

para Construção do Hospital Regional de Divinópolis (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 311 Autor: Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Melhoria da Acessiblidade de Municípios de Pequeno Porte -

Pavimentação da MG 217, Entre os Municípios de Malacacheta e Água Boa

(despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 312 Autor: Juarez Távora

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 313 Autor: Juarez Távora

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
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Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Valor: R$ 190.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 314 Autor: Juarez Távora

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 315 Autor: Juarez Távora

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 316 Autor: Juarez Távora

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 317 Autor: Juarez Távora

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades

Físicas (despesas de capital)

Valor: R$ 60.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-----------

Emenda de despesa: 318 Autor: Juarez Távora

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 319 Autor: Pinduca Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Assistência Hospitalar e Ambulatorial / Programação Pactuada

Integrada (despesas correntes)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 320 Autor: Pinduca Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 321 Autor: Pinduca Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 322 Autor: Pinduca Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)
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Valor: R$ 43.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 323 Autor: Pinduca Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 324 Autor: Pinduca Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 237.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 325 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 326 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------
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Emenda de despesa: 327 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 328 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 329 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 330 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Valor: R$ 350.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 331 Autor: Carlin Moura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Minas Pela Juventude - Municipalização das Ações das Políticas

Públicas de Juventude (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 332 Autor: Antônio Genaro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 333 Autor: Antônio Genaro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 334 Autor: Antônio Genaro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 335 Autor: Antônio Genaro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Implantação de Sistemas de Saneamento (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 336 Autor: Antônio Genaro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 450.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 337 Autor: Fahim Sawan

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 338 Autor: Fahim Sawan

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 339 Autor: Gláucia Brandão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Implantação do Centro de Cultura e Arte - Espaço Culturarte -

Implantação do Centro de Cultura e Arte de Ribeirão das Neves  Espaço Culturarte

(despesas de capital)

Valor: R$ 1.250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 340 Autor: Gláucia Brandão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção e Adequação Física de Grande Porte de Unidades da

Polícia Civil - Implantação de Unidade do Instituto Médico Legal em Ribeirão das

Neves (despesas de capital)
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Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 341 Autor: Gláucia Brandão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura - Construir e

Equipar Um Centro da Juventude em Ribeirão das Neves (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 342 Autor: Gláucia Brandão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Promoção dos Direitos da Mulher - Elaborar, Implantar,

Implementar, Monitorar e Avaliar as Políticas Estaduais Voltadas para as Mulheres,

em Especial,  Aquelas Que Visam à Inserção Produtiva e ao Fomento da  Autonomia

e da Igualdade no Mundo do Trabalho, à Promoção de Práticas Educativas Inclusivas

e Não Sexistas, à Promoção dos Direitos Sexuais e Reprodutivos da Mulher Com

Viés de Gênero. (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 343 Autor: Gláucia Brandão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Financiamento de

Reforma, Construção e Equipamento de Unidades Básicas de Saude do Programa de

Saude da Família, em Parceria Com a Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves

(despesas de capital)

Valor: R$ 120.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------
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Emenda de despesa: 344 Autor: Duarte Bechir

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 345 Autor: Duarte Bechir

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 346 Autor: Duarte Bechir

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 347 Autor: Duarte Bechir

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 348 Autor: Duarte Bechir

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-----------

Emenda de despesa: 349 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 350 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 351 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 352 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 353 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana
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Objeto do Gasto: Implantação de Sistemas de Saneamento (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 354 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do Gasto: Desenvolvimento Regional (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 355 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Cinturão de Segurança de Minas Gerais - Pc (despesas correntes)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 356 Autor: Alencar da Silveira Jr

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 357 Autor: Alencar da Silveira Jr

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------



____________________________________________________________________________
516

Emenda de despesa: 358 Autor: Alencar da Silveira Jr

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 359 Autor: Alencar da Silveira Jr

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 360 Autor: Alencar da Silveira Jr

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 361 Autor: Alencar da Silveira Jr

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 362 Autor: Gláucia Brandão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial (despesas correntes)

Valor: R$ 40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 363 Autor: Gláucia Brandão
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 364 Autor: Gláucia Brandão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Valor: R$ 255.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 365 Autor: Gláucia Brandão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Rendimento (despesas correntes)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 366 Autor: Gláucia Brandão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.155.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 367 Autor: Alberto Pinto Coelho

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-----------

Emenda de despesa: 368 Autor: Alberto Pinto Coelho

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 369 Autor: Alberto Pinto Coelho

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 370 Autor: Alberto Pinto Coelho

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 371 Autor: Alberto Pinto Coelho

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Valor: R$ 25.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 372 Autor: Alberto Pinto Coelho

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Valor: R$ 75.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------
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Emenda de despesa: 373 Autor: Alberto Pinto Coelho

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 374 Autor: Alberto Pinto Coelho

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 375 Autor: Dinis Pinheiro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 376 Autor: Dinis Pinheiro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 377 Autor: Doutor Viana

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades

Físicas (despesas de capital)



____________________________________________________________________________
520

Valor: R$ 75.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 378 Autor: Doutor Viana

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Valor: R$ 75.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 379 Autor: Doutor Viana

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 380 Autor: Doutor Viana

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 381 Autor: Doutor Viana

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 382 Autor: Doutor Viana
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 383 Autor: Doutor Viana

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 384 Autor: Bloco PT/PMDB/PC do B

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo para a Infância e a Adolescência

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios e Entidades nos Serviços de Atendimento aos

Direitos da Criança e do Adolescente (despesas de capital)

Valor: R$ 4.500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 385 Autor: Bloco PT/PMDB/PC do B

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Desenvolvimento Sustentável, Segurança Alimentar , Pacificação no

Campo e Acesso a Crédito e Renda - Implantação de Infra-Estrutura em

Assentamentos de Reforma Agrária e Garantia de Segurança Alimentar Entre

Agricultores Familiares, Acampados e Assentados. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------
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Emenda de despesa: 386 Autor: Bloco PT/PMDB/PC do B

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do Gasto: Co-Financiamento de Serviços e Benefícios  para Municípios na

Execução de Proteção Básica (despesas correntes)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 387 Autor: Bloco PT/PMDB/PC do B

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Apoio à Agricultura Familiar (despesas de capital)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 388 Autor: Bloco PT/PMDB/PC do B

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo de Recuperação, Proteção e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Ampliação das Áreas de Vegetação Nativa e Recuperação de Áreas

Degradadas - Fhidro - Implantação de Áreas Com Cobertura Vegetal Nativa Por Meio

da Indução e Proteção de Regeneração Natural, Enriquecimento e Recuperação de

Áreas Degradadas e Proteção de Nascentes na Bacia do Rio Doce. (despesas

correntes)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 389 Autor: Bloco PT/PMDB/PC do B

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo de Recuperação, Proteção e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais
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Objeto do Gasto: Ampliação das Áreas de Vegetação Nativa e Recuperação de Áreas

Degradadas - Fhidro - Implantação de Áreas Com Cobertura Vegetal Nativa Por Meio

da Indução e Proteção de Regeneração Natural, Enriquecimento e Recuperação de

Áreas Degradadas e Proteção de Nascentes na Bacia do Rio Jequitinhonha.

(despesas correntes)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 390 Autor: Bloco PT/PMDB/PC do B

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento a Escola Família Agrícola (despesas correntes)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 391 Autor: Bloco PT/PMDB/PC do B

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Obras de Conservação e Restauração do Patrimônio Cultural

(despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 392 Autor: Bloco PT/PMDB/PC do B

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ação Pela Vida - Promover a Atenção aos Usuários de Álcool e

Outras Drogas e aos Seus Familiares de Forma Descentralizada. (despesas

correntes)

Valor: R$ 1.500.000,00
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Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 393 Autor: Bloco PT/PMDB/PC do B

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Promoção e Execução

de Ações de Saúde Visando a Correção de Erro na Previsão de Recursos

Constitucionalmente Vinculados ao Sistema Único de Saúde, em Conformidade Com

o Disposto no Art. 166, § 3º, Iii, A) e no Art. 198, § 2º, Ii da Constituição da República.

(despesas correntes)

Valor: R$ 400.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 394 Autor: Bloco PT/PMDB/PC do B

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Promoção e Execução

de Ações de Saúde Visando a Correção de Erro na Previsão de Recursos

Constitucionalmente Vinculados ao Sistema Único de Saúde, em Conformidade Com

o Disposto no Art. 166, § 3º, Iii, A) e no Art. 198, § 2º, Ii da Constituição da República.

(despesas correntes)

Valor: R$ 40.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 395 Autor: Bloco PT/PMDB/PC do B

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Promoção e Execução

de Ações de Saúde Visando a Correção de Erro na Previsão de Recursos

Constitucionalmente Vinculados ao Sistema Único de Saúde, em Conformidade Com

o Disposto no Art. 166, § 3º, Iii, A) e no Art. 198, § 2º, Ii da Constituição da República.

(despesas de capital)
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Valor: R$ 200.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 4418 - Implantação do

Choques Setoriais de Gestão nos Municípios (outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 396 Autor: Bloco PT/PMDB/PC do B

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Promoção e Execução

de Ações de Saúde Visando a Correção de Erro na Previsão de Recursos

Constitucionalmente Vinculados ao Sistema Único de Saúde, em Conformidade Com

o Disposto no Art. 166, § 3º, Iii, A) e no Art. 198, § 2º, Ii da Constituição da República.

(despesas de capital)

Valor: R$ 6.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 2002 - Planejamento, Gestão e

Finanças (outras despesas correntes)

-----------

Emenda de texto: 397 Autor: Bloco PT/PMDB/PC do B

Dê-se ao caput do art. 7º a seguinte redação:

"Art. 7° - Fica o Poder Executivo autorizado a abri r créditos suplementares ao

Orçamento Fiscal até o limite de 5% (cinco por cento) da despesa fixada no art. 1°.".

Justificação: Em um período de estabilidade econômica e inflação controlada não é

possível aceitar erros de planejamento com margem de erro elevada. O limite de 10%

proposto, com todas as exceções do parágrafo único, supera as reais necessidades

da execução orçamentária, permitindo uma excessiva margem de remanejamentos. A

emenda tem, assim, o objetivo de tornar mais rigoroso e realista o planejamento das

ações do governo. Além disso a emenda procura tornar o Poder Legislativo, de

acordo com os princípios constitucionais, co-responsável pelo planejamento estadual.

Hoje o Legislativo pode alterar bem menos de 10% das despesas da proposta

orçamentária elaborada pelo Executivo. Por sua vez, o Executivo, segundo o artigo

que desejamos modificar, tem a autorização de modificar livremente, sem discussão

com o Parlamento, bem mais do que 10% da lei aprovada, se consideramos as

exceções previstas no parágrafo. Em 2008, por exemplo, as alterações no orçamento
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do Poder Executivo chegaram a 22,5% do total aprovado. A emenda procura corrigir

essa enorme assimetria entre os Poderes, ampliando o controle democrático sobre a

gestão financeira do Estado e a participação do Legislativo na definição das

prioridades de execução orçamentária.

-----------

Emenda de texto: 398 Autor: Bloco PT/PMDB/PC do B

Dê-se ao caput do art. 8º a seguinte redação:

"Art. 8° - Fica o Poder Executivo autorizado a abri r créditos suplementares ao

Orçamento do Tribunal de Contas, Ministério Público, Assembleia Legislativa e dos

órgãos do Poder Judiciário até o limite de 5% (cinco por cento) do valor fixado para

cadaunidade orçamentária com recursos provenientes de remanejamento de

dotações   orçamentárias próprias, excesso de arrecadação e superávit de recursos

diretamente  arrecadados e recursos vinculados.".

Justificação: Em um período de estabilidade econômica e inflação controlada não é

possível aceitar erros de planejamento com margem de erro elevada. O limite de 10%

proposto, com todas as exceções do parágrafo único, supera as reais necessidades

da execução orçamentária, permitindo uma excessiva margem de remanejamentos. A

emenda tem, assim, o objetivo de tornar mais rigoroso e realista o planejamento das

ações do governo.

-----------

Emenda de texto: 399 Autor: Bloco PT/PMDB/PC do B

Dê-se ao caput do art. 9º a seguinte redação:

"Art. 9° - Fica autorizada a abertura de créditos s uplementares a cada dotação do

orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado até o limite de

15% (quinze por cento) do respectivo valor.".

Justificação: Em um período de estabilidade econômica e inflação controlada não é

possível aceitar erros de planejamento com margem de erro superior a 20%. A

emenda tem, assim, o objetivo de tornar mais realista o planejamento das ações das

empresas estatais. Além disso a emenda procura garantir que o Legislativo seja co-

responsável pelo planejamento estadual, dando maior efetividade ao orçamento de

investimentos. A emenda procura corrigir essa situação por meio da adoção de
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solução já consagrada pelo orçamento da União, que impõe limite para a

possibilidade de abertura de créditos suplementares a cada dotação. Evita-se, desse

modo, a abertura de janelas orçamentárias que tornam completamente irrealista o

orçamento de investimentos.

-----------

Emenda de texto: 400 Autor: Bloco PT/PMDB/PC do B

Acrescente-se ao Art. 7° o seguinte § 2°, passando o parágrafo único a § 1°:

"§ 2° - A autorização concedida pelo caput deste ar tigo não se aplica ao programa

709  - Comunicação Social.".

Justificação: A dotação referente à publicidade do governo já teve, até setembro

deste ano, um percentual de suplementação de 122%. Como parâmetro do que

significa essa variação, lembramos que o crédito inicial da publicidade do governo já

era maior do que a despesa prevista em 33 dos programas estruturadores. Com a

suplementação do programa de divulgação, 43 dos 55 programas estruturadores

constantes no orçamento fiscal têm previsão de despesa menor do que a da

publicidade. De fato, até 31 de outubro, o valor realizado na divulgação

governamental (R$54,7 milhões), apenas com recursos próprios do Estado, é maior

do que todas as despesas empenhadas em 46 dos 55 programas estruturadores que

podem ser acompanhados pelo SIAF-MG. É inaceitável que uma despesa tão pouco

importante para a população do Estado seja tão favorecida pelo governo. A emenda

procura submeter estes gastos ao controle efetivo do Legislativo e da sociedade e

garantir a devida prioridade às despesas realmente relevantes para a população.

-----------

Emenda de texto: 401 Autor: Bloco PT/PMDB/PC do B

Suprima-se, no Demonstrativo da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços

Públicos de Saúde, constante no Anexo I, as expressões "1251.10 Polícia Militar do

Estado de Minas Gerais (fontes 10 e 60) 16.921.600", "2011.10 Instituto de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (fonte 49) 151.959.377",

"2121.10 Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

(fonte 49) 164.870.700", "4461.09 272 702 7 725 Benefícios previdenciários -
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IPSEMG (fontes 10 e 42 - aposentadorias e proventos) 94.906.158",

"4461.092727027209 Benefícios previdenciários - Funed (fonte 10) 5.189.514",

"4461.092727027225 Benefícios previdenciários - FHEMIG (fonte 10) 34.512.237",

"4461.092727027312 Benefícios previdenciários - HEMOMINAS (fonte 10)

1.351.194", "4461.0927270027959 Benefícios previdenciários - Secretaria de Saúde

(fonte 10) 78.630.099", "4461.092727027012 Benefícios previdenciários  Escola de

Saúde Pública(fonte 10) 1.000", "5081.10 512 048 3 003 Implantação, ampliação e

melhoria dos sistemas de Abastecimento de Água em Localidades com Concessão

da COPASA 415.000.000", "5081.10 512 048 3 004 Implantação, ampliação e

melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em localidades com concessão da

COPASA 251.000.000" e "5081.10 512 048 3 005 Implantação dos sistemas de

tratamento de esgoto sanitário em localidades com concessão da COPASA

162.000.000", substituindo-se as expressões "3.602.977.612" e "15,05"  pelas

expressões "2.226.635.733" e "9,3", respectivamente.

Justificação: O Governo tenta encobrir no demonstrativo o déficit de previsão de

recursos vinculados ao SÚS. A emenda procura dar transparência ao orçamento do

Estado, explicitando o déficit de 675 milhões no setor. Para isso, propomos a

supressão de todas as despesas custeadas com fontes diferentes das previstas na

EC 29/00, assim como de todos as despesas que contrariam a Resolução 322/03 do

Conselho Nacional de Saúde, homologada pelo Ministério da Saúde e o projeto de

regulamentação já em estágio avançado de tramitação no Congresso Nacional.

-----------

Emenda de texto: 402 Autor: Bloco PT/PMDB/PC do B

Suprima-se, no Demonstrativo da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços

Públicos de Saúde, constante no Anexo I, as expressões "4461.09 272 702 7 725

Benefícios previdenciários - IPSEMG (fontes 10 e 42 - aposentadorias e proventos)

94.906.158", "4461.092727027209 Benefícios previdenciários - Funed (fonte 10)

5.189.514", "4461.092727027225 Benefícios previdenciários - FHEMIG (fonte 10)

34.512.237", "4461.092727027312 Benefícios previdenciários - HEMOMINAS (fonte

10) 1.351.194", "4461.0927270027959 Benefícios previdenciários - Secretaria de

Saúde (fonte 10) 78.630.099", "4461.092727027012 Benefícios previdenciários
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Escola de Saúde Pública(fonte 10) 1.000", substituindo-se as expressões

"3.602.977.612" e "15,05"  pelas expressões "3.388.387.410" e "14,15",

respectivamente.

Justificação: O Tribunal de Contas do Estado por duas vezes seguidas, na apreciação

das Contas do Governador do Estado de 2007 e 2008, deliberou, por meio de decisão

de seu Pleno e a partir do voto do relator Conselheiro Antonio Andrada, que os

valores referentes às despesas previdenciárias deveriam ser retiradas do cálculo das

despesas de ações e serviços públicos de saúde, o que não foi contestado pelas

resoluções da Assembléia. Não vemos porque a inclusão destas despesas no cálculo

do demonstrativo deva ser mantida por esta Casa somente para ser descartada na

apreciação das Contas.

-----------

Emenda de texto: 403 Autor: Bloco PT/PMDB/PC do B

Suprimam-se os incisos I a V do Parágrafo Único do art. 7º e o Parágrafo Único do

art. 9º.

Justificação: os dispositivos em questão excluem determinadas dotações do cálculo

de limite autorizado para a suplementação de dotações. Desse modo, ao não estarem

limitadas por percentual do valor global do orçamento, essas dotações podem sofrer

alterações ilimitadas. No entanto, o inciso VII do art. 167 da Constituição da

República veda "a concessão ou utilização de créditos ilimitados". Entendemos,

portanto, que as exceções propostas são inconstitucionais.

-----------

Emenda de despesa: 404 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 405 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e
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Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 406 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Centro de Referência em Álcool, Tabaco e Outras Drogas

(despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 407 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 408 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde

Objeto do Gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 409 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial (despesas de capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-----------

Emenda de despesa: 410 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial (despesas correntes)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 411 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 412 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 413 Autor: Sargento Rodrigues

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Policiamento Ostensivo Geral (despesas de capital)

Valor: R$ 350.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 414 Autor: Sebastião Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 415 Autor: Sebastião Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 700.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 416 Autor: Sebastião Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Financiamento de Reforma, Construcao e Equipamento das

Unidades Basicas de Saude do Psf (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 417 Autor: Sebastião Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: - Construção, Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e

de Atividades Físicas. (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 418 Autor: Sargento Rodrigues

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Escola Estadual Ordem

e Progresso (despesas de capital)

Valor: R$ 60.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------
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Emenda de despesa: 419 Autor: Deiró Marra

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades da Polícia Militar do

Estado de Minas Gerais - Construção do 46º Batalhão da Polícia Militar de Minas

Gerais em Patrocínio. (despesas de capital)

Valor: R$ 8.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 420 Autor: Deiró Marra

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Implantação, Pavimentação e Recuperação de Acessos Municipais

e Vias Urbanas - Pavimentação da Estrada Vicinal de Acesso ao Monumento do

Cristo Redentor no Município de Patrocínio. (despesas de capital)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 421 Autor: Deiró Marra

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Pavimentação de Rodovias da Rede Estadual - Pavimentação do

Trecho Que Liga o Município de Romaria Até a MG 190. (despesas de capital)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 422 Autor: Sargento Rodrigues

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social



____________________________________________________________________________
534

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 423 Autor: Sargento Rodrigues

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 110.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 424 Autor: Doutor Rinaldo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial (despesas correntes)

Valor: R$ 125.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 425 Autor: Doutor Rinaldo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)

Valor: R$ 130.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 426 Autor: Doutor Rinaldo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 115.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-----------

Emenda de despesa: 427 Autor: Doutor Rinaldo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 605.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 428 Autor: Doutor Rinaldo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Implantação de Sistemas de Saneamento (despesas de capital)

Valor: R$ 160.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 429 Autor: Doutor Rinaldo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 290.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 430 Autor: Doutor Rinaldo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 431 Autor: Doutor Rinaldo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos
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Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 65.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 432 Autor: Delvito Alves

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Valor: R$ 32.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 433 Autor: Delvito Alves

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 847.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 434 Autor: Delvito Alves

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 145.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 435 Autor: Delvito Alves

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 130.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-----------

Emenda de despesa: 436 Autor: Delvito Alves

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Valor: R$ 126.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 437 Autor: Delvito Alves

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 220.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 438 Autor: Hely Tarqüínio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 439 Autor: Walter Tosta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 350.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 440 Autor: Walter Tosta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 800.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 441 Autor: Walter Tosta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 442 Autor: Walter Tosta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 443 Autor: Walter Tosta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 444 Autor: Djalma Diniz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 445 Autor: Djalma Diniz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 446 Autor: Djalma Diniz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 447 Autor: Djalma Diniz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 448 Autor: Djalma Diniz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 449 Autor: Djalma Diniz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 450 Autor: José Henrique
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 451 Autor: José Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 452 Autor: José Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 453 Autor: José Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades

Físicas (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 454 Autor: José Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 455 Autor: José Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 456 Autor: José Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Implantação de Sistemas de Saneamento (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 457 Autor: Gustavo Valadares

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 458 Autor: Gustavo Valadares

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 700.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 459 Autor: Gustavo Valadares

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
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Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 460 Autor: Rêmolo Aloise

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 461 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 900.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 462 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 463 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------
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Emenda de despesa: 464 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 465 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios - Programa: 233 Cooperação Estado e

Município

Finalidade: Construção de Uma Creche no Município de Ipiaçu. (despesas de capital)

Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 466 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades

Físicas - Programa: 027 Minas Olímpica

Finalidade: Reforma do Estádio Municipal Homero Santos, Situado no Município de

Ipiaçu. (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 467 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades

Físicas - Programa: 027 Minas Olímpica

Finalidade: Reforma do Ginásio Poliesportivo do Município de Ipiaçu. (despesas de

capital)
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Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 468 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades

Físicas - Programa: 027 Minas Olímpica

Finalidade: Reforma e Cobertura da Quadra de Esportes da Escola Municipal Barão

do Rio Branco, Situada no Município de Ipiaçu. (despesas de capital)

Valor: R$ 350.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 469 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades

Físicas - Programa: 027 Minas Olímpica

Finalidade: Reforma e Cobertura da Quadra de Esportes da Escola Municipal José

Olyntho Ferreira, Situada no Município de Ipiaçu. (despesas de capital)

Valor: R$ 350.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 470 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades

Físicas - Programa: 027 Minas Olímpica

Finalidade: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Alice Martins Barcelos, Situada

no Município de Ipiaçu. (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00
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Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 471 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Intervenções Urbanas e Habitacionais - Programa: 036 Projeto

Travessia: Atuação Integrada em Espaços Definidos de Concentração de Pobreza

Finalidade: Reforma de Moradias da População Carente do Município de Ipiaçu.

(despesas de capital)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 472 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades

Físicas - Programa: 027 Minas Olímpica

Finalidade: Construção de Um Campo de Futebol  Society no Município de Guarda-

Mor (despesas de capital)

Valor: R$ 72.520,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 473 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural - Programa: 123 Fomento à Produção

Cultural

Finalidade: Aquisição de Mobiliário, Acervo e Materiais para a Biblioteca Pública

Municipal Professor Paulo de Oliveira, Situada no Município de Araguari. (despesas

correntes)

Valor: R$ 15.000,00
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Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 474 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Operacionalização dos Conselhos Vinculados à Subsecretaria de

Direitos Humanos - Programa: 701 Apoio à Administração Pública

Finalidade: Atendar as Demandas do Conselho Estadual da Mulher Com a Formação

de Conselhos Municipais de Direitos da Mulher, Capacitação de Conselheiras e

Realização de Conferências Municipais de Políticas Públicas para as Mulheres

(despesas correntes)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 475 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde - Programa: 706

Atenção Assistencial à Saúde

Finalidade: Custeio e Manutenção do Hospital São Vicente de Paulo no Município

Detarumirim (despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 476 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - Programa:

236 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos

Finalidade: Construção da Sede Própria do Centro Estadual de Educação Continuada

- Cesec Dona Afonsina, Situado no Município de Pará de Minas. (despesas de
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capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 477 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental - Programa: 030 Novos Padrões de Gestão e

Atendimento da Educação Básica

Finalidade: Caixa Escolara da Escola Estadual Dr. Lindolfo Bernardes, Situada no

Município de Conquista. (despesas correntes)

Valor: R$ 6.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 478 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas

Gerais

Objeto do Gasto: Apoio à Implantação de Lavouras - Programa: 028 Minas Sem

Fome

Finalidade: Cultura do Arroz Sequeiro, Cultura do Milho e Cultura da Cana de Açúcar

na Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Córrego Fundo no

Município de Campina Verde. (despesas correntes)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 479 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e



____________________________________________________________________________
548

Manutenção de Suas Atividades - Programa: 132 o Estado para os Cidadãos

Finalidade: Aquisição de Um Ônibus para a Associação da Terceira Idade Grupo Viva

a Vida, Localizada no Município de Campina Verde. (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 480 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Fornecimento de Elementos Estruturais para Melhoria de Vias

Públicas - Programa: 132 o Estado para os Cidadãos

Finalidade: Aquisição de 21 Mata-Burros para a Associação dos Pequenos

Produtores Rurais da Fazenda Capão Alto, Localizada no Município de Campina

Verde. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 481 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades - Programa: 132 o Estado para os Cidadãos

Finalidade: Aquisição de Equipamentos para a Instalação de Uma Fábrica de Doces e

Outra de Peças Intímas para Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais do Município de Mirante. (despesas de capital)

Valor: R$ 40.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 482 Autor: Weliton Prado
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades - Programa: 132 o Estado para os Cidadãos

Finalidade: Manutenção das Atividades da Associação dos Congadeiros e

Moçambiqueiros da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito,

Localizada no Município de Centralina. (despesas correntes)

Valor: R$ 12.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 483 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades - Programa: 132 o Estado para os Cidadãos

Finalidade: Aquisição de Equipamentos para a Construção de Uma Cozinha Industrial

no Centro de Atendimento Social de Município de Campo Florido. (despesas de

capital)

Valor: R$ 310.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 484 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades - Programa: 132 o Estado para os Cidadãos

Finalidade: Construção de Uma Piscina e Promoção de Aulas de Natação no Centro

de Atendimento Social do Município de Campo Florido (despesas de capital)

Valor: R$ 222.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------
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Emenda de despesa: 485 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades - Programa: 132 o Estado para os Cidadãos

Finalidade: Reforma do Centro de Recuperação de Alcoólatras do Município de

Centralina. (despesas correntes)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 486 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades - Programa: 132 o Estado para os Cidadãos

Finalidade: Aquisição de Veículo para a Comunidade Terapêutica Restaurando Vidas,

Localizada no Município de Dores do Turvo. (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 487 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades - Programa: 132 o Estado para os Cidadãos

Finalidade: Construção da Sede do Instituto Moemense de Apoio e Proteção Social

no Município de Moema. (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 488 Autor: Weliton Prado
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades - Programa: 132 o Estado para os Cidadãos

Finalidade: Aquisição de Um Micro-Trator para a Escolinha de Futebol e Formação de

Atletas Dener, Localizada no Município de  Conquista. (despesas de capital)

Valor: R$ 26.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 489 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - Programa:

236 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos

Finalidade: Aquisição de Mobiliário e Equipamentos Escolares para o Centro Estadual

de Educação Continuada -Cesec- Professora Zaíra Batista Teixeira, Sediado no

Município de Bom Despacho (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 490 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades - Programa: 132 o Estado para os Cidadãos

Finalidade: Aquisição de Veículo para o Conselho da Sociedade de São Vicente de

Paulo, Localizada no Município de Moema. (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 491 Autor: Weliton Prado
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino

Fundamental - Programa: 235 Melhoria do Ensino Fundamental

Finalidade: Ampliação e Reforma dos Prédios Escolares da Escola Estadual Altair

Andrade Guimarães, Sediada no Povoado de Santa Luzia, Zona Rural do Município

de São Sebastião do Maranhão/Mg (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 492 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental - Programa: 030 Novos Padrões de Gestão e

Atendimento da Educação Básica

Finalidade: Aquisição de Equipamentos Escolares para a Escola Estadual Dona

Eleonora Pieruccetti, Situada no Município de Araguari (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 493 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino

Fundamental - Programa: 235 Melhoria do Ensino Fundamental

Finalidade: Reforma e Ampliação do Prédio da Escola Estadual Bom Sucesso, Com

Sede no Município de Carneirinho. (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------
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Emenda de despesa: 494 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino

Fundamental - Programa: 235 Melhoria do Ensino Fundamental

Finalidade: Reforma da Cantina da Escola Estadual Coronel Antônio Domingos

Ribeiro, Sediada no Município de Bom Jesus da Penha. (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 495 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental - Programa: 030 Novos Padrões de Gestão e

Atendimento da Educação Básica

Finalidade: Aquisição de Equipamentos Escolares para a Escola Estadual Braulino

Mamede, Sediada no Município de Tupaciguara (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 496 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino

Fundamental - Programa: 235 Melhoria do Ensino Fundamental

Finalidade: Ampliação do Prédio Escolar e Cobertura da Quadra Poliesportiva da

Escola Estadual Geraldo de Andrade, Sediada no Município de Carmo do Rio Claro

(despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)
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-----------

Emenda de despesa: 497 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino

Fundamental - Programa: 235 Melhoria do Ensino Fundamental

Finalidade: Cobertura da Quadra Poliesportiva da Escola Estadual Padre Damião,

Sediada no Município de Araguari. (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 498 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental - Programa: 030 Novos Padrões de Gestão e

Atendimento da Educação Básica

Finalidade: Aquisição de Equipamentos Escolares para a Escola Estadual Professor

Luiz Antônio Corrêa de Oliveira, Situada no Município de Araxá. (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 499 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades - Programa: 132 o Estado para os Cidadãos

Finalidade: Aquisição de Veículo para Atender a Comunidade de Dores do Turvo e

Região. (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)
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-----------

Emenda de despesa: 500 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades - Programa: 132 o Estado para os Cidadãos

Finalidade: Aquisição de Veículo e Outros Equipamentos para o Conselho Tutelar do

Município de Itaguara. (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 501 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura - Programa: 035

Pro-Acesso

Finalidade: Obras de Pavimentação Com a Finalidade de Promover a Ligação

Asfáltica nos Trechos Que Ligam o Município de Aimorés à Mutum e à Ipanema.

(despesas de capital)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 502 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura - Programa: 035

Pro-Acesso

Finalidade: Pavimentação Com a Finalidade de Promover a Conclusão da Ligação

Asfáltica Entre os Municípios de Monte Carmelo e Grupiara, no Alto Paranaíba.

(despesas de capital)
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Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 503 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura - Programa: 035

Pro-Acesso

Finalidade: Obras de Reconstrução de Ponte  Com a Finalidade de Promover a

Ligação Entre os Municípios de Patrocínio e Coromandel, no Alto Paranaíba

(despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 504 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Investimentos Especiais em  Municípios Estratégicos - Programa:

026 Minas Avança

Finalidade: Construção de Uma Praça Pública no Bairro Pacaembu, em Uberlândia.

(despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 505 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Objeto do Gasto: Implantação e Operação das Unidades de Atendimento Integrado -

Uai - Programa: 013 Descomplicar - Melhoria do Ambiente de Negócios
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Finalidade: Implantação e Operação da Unidade de Atendimento Integrado (Uai),

Antigo Psiu, Com Reestruturação e Melhoria das Atividade

s no Município de Uberaba. (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 506 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Objeto do Gasto: Implantação e Operação das Unidades de Atendimento Integrado -

Uai - Programa: 013 Descomplicar - Melhoria do Ambiente de Negócios

Finalidade: Implantação e Operação da Unidade de Atendimento Integrado (Uai),

Antigo Psiu, Com Reestruturação e Melhoria das Atividades no Município de

Uberlândia. (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 507 Autor: Weliton Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 508 Autor: André Quintão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural - Recursos para a Realização do

Evento Amilcar 90 Anos, Incluindo a Produção de Um Documentário de Longa

Metragem Sobre a  Vida e Obra do Artista, Exposições, Concursos, Edição de Livros

e Instalação de Esculturas em Logradouros Públicos. (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00
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Dedução: Secretaria de Estado de Cultura - 4409 - Estímulo à Produção Cultural

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 509 Autor: Cipe Rio Doce

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo de Recuperação, Proteção e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: - Ação: Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário

Objeto: Financiar a Implantação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgoto nas

Cidades Mineiras da Bacia do Rio Doce (despesas de capital)

Valor: R$ 4.000.000,00

Dedução: Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das

Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - 1124 - Apoio às Ações de

Intervenção de Saneamento e Fundos de Vale (investimentos)

-----------

Emenda de despesa: 510 Autor: Cecília Ferramenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 650.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 511 Autor: Cecília Ferramenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 512 Autor: Cecília Ferramenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)
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Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 513 Autor: Cecília Ferramenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Ensino Médio (despesas de capital)

Valor: R$ 65.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 514 Autor: Cecília Ferramenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Valor: R$ 35.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 515 Autor: Ronaldo Magalhães

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 650.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 516 Autor: Ronaldo Magalhães

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 120.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 517 Autor: Ronaldo Magalhães

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 120.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 518 Autor: Ronaldo Magalhães

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: Apoio Logístico às Ações Integradas (despesas de capital)

Valor: R$ 120.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 519 Autor: Ronaldo Magalhães

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Valor: R$ 190.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 520 Autor: Ronaldo Magalhães

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 90.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 521 Autor: Ronaldo Magalhães

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Coordenação dos Programas e Projetos do Sistema Seapa

(despesas de capital)

Valor: R$ 40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------



____________________________________________________________________________
561

Emenda de despesa: 522 Autor: Ronaldo Magalhães

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Apoio a Infra-Estrutura e a Eventos do Agronegócio (despesas

correntes)

Valor: R$ 40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 523 Autor: Ronaldo Magalhães

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Valor: R$ 130.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 524 Autor: Ronaldo Magalhães

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: Apoio Logístico às Ações Integradas (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 525 Autor: Delvito Alves

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: - Construção de Anel Viário Entre a Rodovia Mg-188 à Br-251, na

Altura do Entrocamento da Rodovia Mg-628, no Contorno do Município de Unaí,

Compreendendo a Abertura e Pavimentação de Uma Estrada de Aproximadamente 5

Quilômetros e a Construção de Uma Ponte Sobre o Rio Preto. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------
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Emenda de despesa: 526 Autor: Sargento Rodrigues

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 527 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.350.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 528 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 529 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 530 - Retirada pelo autor.

-----------

Emenda de despesa: 531 Autor: Antônio Carlos Arantes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
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Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Unidades Prediais do Tribunal de Justiça

- Construção do Fórum do Município de São Sebastião do Paraiso. (despesas de

capital)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 532 Autor: Antônio Carlos Arantes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 533 Autor: Antônio Carlos Arantes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 380.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 534 Autor: Antônio Carlos Arantes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 535 Autor: Antônio Carlos Arantes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 536 Autor: Antônio Carlos Arantes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 537 Autor: Antônio Carlos Arantes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 538 Autor: Antônio Carlos Arantes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 539 Autor: Elmiro Nascimento

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 540 Autor: Elmiro Nascimento

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de
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capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 541 Autor: Paulo Guedes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do Gasto: Desenvolvimento Regional (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 542 Autor: Paulo Guedes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 543 Autor: Paulo Guedes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 544 Autor: Paulo Guedes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 545 Autor: Paulo Guedes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
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Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 546 Autor: Paulo Guedes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Apoio a Infra-Estrutura e a Eventos do Agronegócio (despesas de

capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 547 Autor: Paulo Guedes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Coordenação dos Programas e Projetos do Sistema Seapa

(despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 548 Autor: Paulo Guedes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 549 Autor: Sargento Rodrigues

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 430.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 550 Autor: Tenente Lúcio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 65.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 551 Autor: Tenente Lúcio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Valor: R$ 545.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 552 Autor: Tenente Lúcio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 553 Autor: Tenente Lúcio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 260.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 554 Autor: Tenente Lúcio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de



____________________________________________________________________________
568

capital)

Valor: R$ 260.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 555 Autor: Tenente Lúcio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 160.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 556 Autor: Tenente Lúcio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial (despesas correntes)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 557 Autor: Tenente Lúcio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 558 Autor: Tenente Lúcio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 559 Autor: Zé Maia
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 750.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 560 Autor: Zé Maia

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 750.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 561 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção de Unidades do Sistema Prisional (Setop) (despesas

correntes)

Valor: R$ 9.300.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 562 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: Implantação de Núcleos Jurídicos nas Unidades Prisionais

(despesas correntes)

Valor: R$ 1.350.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 563 Autor: Padre João



____________________________________________________________________________
570

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: Incentivo à Ampliação do Sistema Apac (despesas correntes)

Valor: R$ 338.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 4418 - Implantação do

Choques Setoriais de Gestão nos Municípios (outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 564 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira

Objeto do Gasto: Construção de Reservatórios (despesas de capital)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 565 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo de Recuperação, Proteção e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Melhoria da Qualidade e Quantidade de Recursos Hidricos

(despesas de capital)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 4418 - Implantação do

Choques Setoriais de Gestão nos Municípios (outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 566 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste

de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Divulgação dos Produtos Característicos da Região (despesas

correntes)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 4418 - Implantação do

Choques Setoriais de Gestão nos Municípios (outras despesas correntes)

-----------
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Emenda de despesa: 567 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro a Produtores Rurais do Norte de Minas e Vale do

Jequitinhonha. (despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 4418 - Implantação do

Choques Setoriais de Gestão nos Municípios (outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 568 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Implantação de Núcleos de Assistência Jurídica Especializada

(despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 4418 - Implantação do

Choques Setoriais de Gestão nos Municípios (outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 569 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Manutenção das Atividades do Conselho de Segurança Alimentar

de Minas Gerais - Consea/Mg (despesas correntes)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 570 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Clóvis Salgado

Objeto do Gasto: Formação e Capacitação Artística (despesas correntes)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 4418 - Implantação do

Choques Setoriais de Gestão nos Municípios (outras despesas correntes)

-----------
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Emenda de despesa: 571 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira

Objeto do Gasto: Construção de Bacias de Captação e Terraceamento (despesas de

capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 572 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira

Objeto do Gasto: Construção de Bacias de Captação e Terraceamento (despesas de

capital)

Valor: R$ 255.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 4418 - Implantação do

Choques Setoriais de Gestão nos Municípios (outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 573 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Apoio à Implantação de Unidades Coletivas de Processamento de

Alimentos (despesas de capital)

Valor: R$ 280.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 574 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Apoio à Agricultura Familiar (despesas correntes)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 4418 - Implantação do
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Choques Setoriais de Gestão nos Municípios (outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 575 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Pró-Floresta

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro Destinado ao Desenvolvimento da Atividade

Florestal (despesas correntes)

Valor: R$ 420.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 4418 - Implantação do

Choques Setoriais de Gestão nos Municípios (outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 576 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 577 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 578 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 650.000,00
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Dedução: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 4568 - Implementação de

Modelos de Gestão do Desempenho (outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 579 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 580 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Obras de Conservação e Restauração do Patrimônio Cultural

(despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 4418 - Implantação do

Choques Setoriais de Gestão nos Municípios (outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 581 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Implantação e Manutenção da Farmácia de Minas - Incentivo à

Atenção Farmacêutica (despesas de capital)

Valor: R$ 450.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 582 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Preservação da Memória Local (despesas correntes)



____________________________________________________________________________
575

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 583 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: Apoiar as Pesquisas  Voltadas para o Fortalecimento da Saúde, da

Educação da Ciência Tecnologia e Inovação no Estado de Minas Gerais (despesas

correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 584 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade Estadual de Montes Claros

Objeto do Gasto: Ampliação da Estrutura Física (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 4418 - Implantação do

Choques Setoriais de Gestão nos Municípios (outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 585 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 4418 - Implantação do

Choques Setoriais de Gestão nos Municípios (outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 586 Autor: Padre João

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Habitação
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Objeto do Gasto: Programa Lares Habitação Popular (despesas de capital)

Valor: R$ 450.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 587 Autor: Lafayette de Andrada

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 588 Autor: Lafayette de Andrada

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 589 Autor: Lafayette de Andrada

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 590 Autor: Lafayette de Andrada

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Implantação de Sistemas de Saneamento (despesas de capital)

Valor: R$ 60.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 591 Autor: Lafayette de Andrada

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 592 Autor: Lafayette de Andrada

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)

Valor: R$ 40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 593 Autor: Ruy Muniz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 594 Autor: Ruy Muniz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 595 Autor: Ruy Muniz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)
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Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 596 Autor: Ruy Muniz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 597 Autor: Ruy Muniz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Valor: R$ 75.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 598 Autor: Ruy Muniz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 599 Autor: Ruy Muniz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Rendimento (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 600 Autor: Ruy Muniz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 25.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 601 Autor: Fábio Avelar

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 602 Autor: Fábio Avelar

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 603 Autor: Fábio Avelar

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 604 Autor: Fábio Avelar

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 605 Autor: Fábio Avelar
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 606 Autor: Fábio Avelar

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 607 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Valor: R$ 1.200.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 608 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades

Físicas (despesas de capital)

Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 609 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
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Objeto do Gasto: Inclusão e Promoção Social da Pessoa Com Deficiência (despesas

de capital)

Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 610 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Operacionalização dos Conselhos Vinculados à Subsecretaria de

Direitos Humanos (despesas correntes)

Valor: R$ 800.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 611 Autor: Tiago Ulisses

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 612 Autor: Délio Malheiros

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 613 Autor: Délio Malheiros

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e
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Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 614 Autor: Délio Malheiros

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 615 Autor: Délio Malheiros

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 616 Autor: Délio Malheiros

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 350.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 617 Autor: Délio Malheiros

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 618 Autor: Délio Malheiros

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Cultura
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Objeto do Gasto: Apoio a Projetos Culturais Via Fundo Estadual de Cultura (despesas

de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 619 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Pavimentação de Rodovias da Rede Estadual - Ligação Asfáltica

Entre os Municípios de Coronel Fabriciano e Ipatinga, Estrada Conhecida Como

"Estrada das Lavadeiras" Ou Estrada da Amizade". (despesas de capital)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 620 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Pavimentação de Rodovias da Rede Estadual - Construção de Pista

Adicional para Tráfego de Pedestres na Lmg758, Entre Açucena e Belo Oriente

(despesas de capital)

Valor: R$ 7.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 621 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Pavimentação e Melhoramento de Ligações Faltantes -

Pavimentação Entre o Município de Vargem Alegre e o Distrito de Bom Jesus do

Galho (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-----------

Emenda de despesa: 622 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Pavimentação e Melhoramento de Ligações Faltantes -

Pavimentação da Mg232, no Município de Santana do Paraíso, Até o Entroncamento

da Br-381, Passando Por Bom Jesus do Bagra, Distrito de Belo Oriente (despesas de

capital)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 623 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Pavimentação e Melhoramento de Ligações Faltantes - Ligação

Entre os Municípios de Mesquita e Açucena, Atrav´Pes do Povoado de Burrinhos

(despesas de capital)

Valor: R$ 3.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 624 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 365.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 625 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde

Objeto do Gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas de capital)

Valor: R$ 265.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 626 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades

Físicas (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 627 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Apoio a Infra-Estrutura e a Eventos do Agronegócio (despesas de

capital)

Valor: R$ 160.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 628 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: Incentivo à Ampliação do Sistema Apac - Construção da Apac em

Inhapim (despesas de capital)

Valor: R$ 40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 629 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino

Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 340.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------
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Emenda de despesa: 630 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 210.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 631 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Valor: R$ 60.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 632 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Criação de Pequenos Animais (despesas de capital)

Valor: R$ 1.750.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 633 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Apoio à Implantação de Unidades Coletivas de Processamento de

Alimentos (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 634 Autor: Adelmo Carneiro Leão
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Apoio à Implantação de Unidades Coletivas de Processamento de

Alimentos (despesas de capital)

Valor: R$ 1.250.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 635 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Apoio à Agricultura Familiar (despesas de capital)

Valor: R$ 3.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 636 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Capacitação do Público Beneficiário (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 637 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Capacitação de Jovens Rurais (despesas correntes)

Valor: R$ 1.200.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)
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-----------

Emenda de despesa: 638 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 639 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 640 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental (despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 641 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 642 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Apoio à Agricultura Familiar (despesas de capital)
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Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 643 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 644 Autor: André Quintão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 645 Autor: André Quintão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e

Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 910.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 646 Autor: André Quintão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades

Físicas (despesas de capital)

Valor: R$ 120.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------
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Emenda de despesa: 647 Autor: André Quintão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 648 Autor: André Quintão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 649 Autor: Juninho Araújo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 650 Autor: Juninho Araújo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 651 Autor: Juninho Araújo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00



____________________________________________________________________________
591

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 652 Autor: Lafayette de Andrada

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Pavimentação e Restauração de Rodovias em Outras Regiões -

Asfaltamento de 10km da Rodovia Mg-124, Ligando Carandaí à Comunidade Três

Coqueiros. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - 1272

- Pavimentação e Restauração de Rodovias em Outras Regiões (investimentos)

-----------

Emenda de despesa: 653 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Desenvolvimento de

Transportes

Objeto do Gasto: Adequação e Aumento da Capacidade Viária - Implantação de Duas

Grandes Vias Estruturais, Com o Propósito de Facilitar o Acesso ao Município de

Poços de Caldas (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 654 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do Gasto: - Financiamento para Implantação dos Centros de Referência

Especializados de Assistência Social - Creas (despesas de capital)

Valor: R$ 1.200.000,00

Dedução: Fundo Estadual de Assistência Social - 4236 - Co-Financiamento de

Serviços para Municípios na Execução de Proteção Especial (outras despesas

correntes)

-----------

Emenda de despesa: 655 Autor: Comissão de Participação Popular
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento ao Ensino Médio Profissionalizante - Financiar o

Acréscimo de 800 Alunos Atendidos na Região do Triângulo (despesas correntes)

Valor: R$ 22.409,00

Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 4306 - Atendimento ao Ensino Médio

Profissionalizante (outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 656 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Desenvolvimento de

Transportes

Objeto do Gasto: Adequação e Aumento da Capacidade Viária - Implantação da

Terceira Faixa na Rodovia Que Liga o Trecho de Iturama à Usina de Coruripe

(despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 657 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Pavimentação e Restauração de Rodovias no Triângulo e Alto-

Paranaíba - Asfaltamento do Trecho da Rodovia Que Liga o Distrito de Alexandrita ,

no Município de Iturama,  a Limeira do Oeste (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 658 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Pavimentação e Restauração de Rodovias no Triângulo e Alto-

Paranaíba - Ligação Asfáltica da MG 255 à Vila Coqueiros, no Município de Itapagipe

(despesas de capital)
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Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 659 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira

Objeto do Gasto: Elaboração de Projetos de Recuperação e Readequação de

Estradas Vicinais Com Enfoque Ambiental - Melhoria das Estradas Rurais em Novo

Oriente de Minas. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 660 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira

Objeto do Gasto: Elaboração de Projetos de Recuperação e Readequação de

Estradas Vicinais Com Enfoque Ambiental - Pavimentação Asfáltica de 4 Km da

Rodovia José Dias Filho, no Trecho Que Liga a Sede do Município de Dona Euzébia

ao Distrito de São Manoel (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 661 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: - Capacitação Continuada dos Operadores da Política de Garantida

dos Direitos da Criança e do Adolescente nos Municípios - Escola de Conselhos

(despesas correntes)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 662 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo para a Infância e a Adolescência

Objeto do Gasto: - Apoio a Conselhos Municipais e Tutelares da Criança e do
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Adolescente (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 663 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: - Apoio Técnico e Financeiro à Implantação de Centros de Atenção

Psicossocial - Caps (despesas correntes)

Valor: R$ 900.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 664 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura - Revitalizar o

Acervo e Capacitar os Profissionais do Museu Mariano Procópio, de Juiz de Fora

(despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 665 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do Gasto: Co-Financiamento de Serviços e Benefícios  para Municípios na

Execução de Proteção Básica - Cofinanciar Municípios na Implantação de 24 Cras

(despesas de capital)

Valor: R$ 1.200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 666 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do Gasto: - Apoio às Cooperativas e Associações de Catadores de Materiais
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Recicláveis (despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 667 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Pavimentação e Melhoramento de Ligações Faltantes -

Pavimentação Asfáltica do Trecho Entre Virgem da Lapa e o Entroncamento para o

Município de José Gonçalves de Minas. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - 1157

- Pavimentação e Melhoramento de Ligações Faltantes (investimentos)

-----------

Emenda de despesa: 668 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Pavimentação e Melhoramento de Ligações Faltantes - Construção

de Ponte Sobre o Rio Cana Brava, na Estrada da Produção (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - 1157

- Pavimentação e Melhoramento de Ligações Faltantes (investimentos)

-----------

Emenda de despesa: 669 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: - Atenção à Saúde das Comunidades Indígenas e Quilombolas.

(despesas correntes)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 670 Autor: Comissão de Participação Popular
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Pavimentação e Melhoramento de Ligações Faltantes -

Pavimentação da Estrada Que Liga a Comunidade de São Pedro das Garças à São

João da Ponte (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - 1157

- Pavimentação e Melhoramento de Ligações Faltantes (investimentos)

-----------

Emenda de despesa: 671 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Pavimentação e Melhoramento de Ligações Faltantes -

Pavimentação do Trecho de Estrada, Compreendido Entre o Trevo da Estrada da

Produção  e a Br 135, Que Liga Montes Claros a Januária (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - 1157

- Pavimentação e Melhoramento de Ligações Faltantes (investimentos)

-----------

Emenda de despesa: 672 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Modal Aeroviário - Projeto para a Ampliação da

Pista do Aeroporto de Poços de Caldas (300 Mts), Com Balizamento e Iluminação.

(despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 673 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas



____________________________________________________________________________
597

Objeto do Gasto: Investimentos Especiais em  Municípios Estratégicos - Elaboração

de Projeto para Construção do Contorno Sul do Município de Juiz de Fora. (despesas

de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras Públicas - 1342 -

Investimentos Especiais em  Municípios Estratégicos (investimentos)

-----------

Emenda de despesa: 674 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades da Polícia Militar do

Estado de Minas Gerais - Assegurar Recursos para a Construção de Um Batallhão da

Polícia Militar no Município de Iturama (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 675 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior

Objeto do Gasto: Apoio aos Projetos de Caráter Estruturantes do Sistema de Ciencia,

Tecnologia e Inovação - Instalação de Parque Tecnológico no Município de Juiz de

Fora (despesas correntes)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 676 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Capacitação de Jovens Rurais (despesas correntes)

Valor: R$ 14.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-----------

Emenda de despesa: 677 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Clóvis Salgado

Objeto do Gasto: Produção, Apresentação e Veiculação dos Espetáculos dos Corpos

Artísticos da Fundação Clóvis Salgado (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 678 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: Fica Vivo - Controle de Homicídios na Faixa Etária de 12 a 24 Anos

- Desenvolvimento do Pograma Fica Vivo na Região  da Mata, para Um Público de

180 Adolescentes/Jovens (despesas correntes)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 679 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: Implantação e Manutenção de Núcleos de Prevenção à

Criminalidade e Co-Gestão Com o Poder Público Municipal - Implantação e

Manutenção de Um Núcleo de Prevenção à Criminalidade, para o Desenvolvimento

das Atividades do Programa Fica-Vivo, Região da Mata (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 680 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Implantação de Obras de Arte Especiais (Pontes e Viadutos) -

Construção de Ponte Sobre o Rio Preto, no Município de Rio Preto (despesas de

capital)
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Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - 4543

- Implantação de Obras de Arte Especiais (Pontes e Viadutos) (investimentos - Obra:

518)

-----------

Emenda de despesa: 681 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: - Construção da Unidade de Internação do Hospital Universitário da

Universidade Federal de Juiz de Fora (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 682 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira

Objeto do Gasto: Construção de Reservatórios - Construção de 40 Reservatórios

Comunitários de Contenção de Água nos Municípios do Médio Jequitinhonha, Filiados

à Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Jequitinhonha - Ameje.

(despesas de capital)

Valor: R$ 960.800,00

Dedução: Fundação Rural Mineira - 1375 - Construção de Reservatórios (outras

despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 683 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Assistência Jurídica (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 684 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas
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Objeto do Gasto: Construção de Unidades Socioeducativas - Destinação de Recursos

para a Construção de Um Centro Socioeducativo no Sul de Minas, em Itajubá.

(despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 685 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção de Unidades Socioeducativas - Destinação de Recursos

para a Construção de Um Centro Socioeducativo na Região Central, em Betim.

(despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 686 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Pavimentação e Melhoramento de Ligações Faltantes -

Asfaltamento do Trecho Caraí a Araçuaí, na Região Jequitinhonha/Mucuri (despesas

de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - 1157

- Pavimentação e Melhoramento de Ligações Faltantes (investimentos)

-----------

Emenda de despesa: 687 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção de Unidades Socioeducativas - Destinação de Recursos

para a Construção de Um Centro Socioeducativo na Região Noroeste, em Unaí.

(despesas de capital)
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Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 688 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: Aprimoramento e Ampliação da Gestão das Medidas de Meio

Aberto (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 689 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: Aprimoramento e Ampliação da Gestão das Medidas de Meio

Aberto - Assegurar Recursos para a Realização de Seminários, Visando à Integração

dos Municípios e da Sedese, Seds e Seej, Garantindo Fluxo Integrado de Ações e

Informações Relativas ao Cumprimento de Medidas Socioeducativas no Estado

(despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 690 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção de Unidades do Sistema Prisional (Setop) - Elaboração

de Projeto para Construção de Uma Unidade Prisional, Gerida Pelo Sistema Apac, na

Região Jequitinhonha/Mucuri (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras Públicas - 1081 -

Construção de Unidades do Sistema Prisional (Setop) (investimentos)

-----------

Emenda de despesa: 691 Autor: Comissão de Participação Popular
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: - Implantação de Núcleos de Apoio à Família do Preso Anexos às

Unidades Prisionais (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 692 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do Gasto: - Implantação da Coleta Seletiva, Reaproveitamento e Reciclagem.

(despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 693 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do Gasto: - Cofinanciamento de Benefícios Eventuais (despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Fundo Estadual de Assistência Social - 4234 - Co-Financiamento de

Serviços e Benefícios  para Municípios na Execução de Proteção Básica (outras

despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 694 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico

Objeto do Gasto: Ações Estratégicas para Cadeias Produtivas e Arranjos Produtivos

Locais - Construção de Galpão Com Câmara Frigorífica para Dar Suporte ao

Armazenamento e Comercialização de Flores no Município de Barbacena (despesas

correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------
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Emenda de despesa: 695 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: - Promoção do Esporte Indígena (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 696 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Operacionalização dos Conselhos Vinculados à Subsecretaria de

Direitos Humanos - Apoio às Conferências Municipais da Mulher. (despesas

correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 697 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Operacionalização dos Conselhos Vinculados à Subsecretaria de

Direitos Humanos - Apoio ao Encontro Nacional dos Conselhos da Pessoa Idosa

(despesas correntes)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 698 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção e Adequação Física de Grande Porte de Unidades da

Polícia Civil - Destinação de Recursos para Construção de Uma Nova Sede do

Instituto Médico Legal em Juiz de Fora. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------
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Emenda de despesa: 699 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto do Gasto: Modernização da Logística de Unidades Operacionais Que

Compõem as Áreas Integradas (Cbm) - Assegurar Recursos para a Construção de

Unidade do Corpo de Bombeiros, na Região do Triângulo. (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais - 1037 -

Modernização da Logística de Unidades Operacionais Que Compõem as Áreas

Integradas (Cbm) (investimentos - Obra: 386)

-----------

Emenda de despesa: 700 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Instalação e Manutenção de Centros de Referência em Segurança

Alimentar e Nutricional Sustentável - Cresans (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 701 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Investimentos Especiais em  Municípios Estratégicos - Asfaltamento

da Avenida do Contorno, Que Promove o Acesso do Município de Lavras à Br 265

(despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 702 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: - Apoio à Comercialização de Produtos da Economia Popular

Solidária (despesas correntes)
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Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 703 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas

Objeto do Gasto: - Monitoramento Eletrônico do Transporte do Carvão Vegetal

(despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 704 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: - Apoio à Produção de Alimentos e Á Capacitação em Comunidades

Indífenas e Quilombolas. (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 705 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: - Estruturação e Operacionalização do Sistema de Vigilância

Alimentar e Nutricional - Sisvan - em Minas Gerais (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 706 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: - Atendimento à Escola Família Agrícola - Ensino Fundamental em

Tempo Integral (despesas correntes)

Valor: R$ 1.192.164,00

Deduções: Secretaria de Estado de Educação - 4587 - Atendimento a Escola Família
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Agrícola (outras despesas correntes) - R$ 1.119.647,00

Reserva de Contingência - R$ 72.517,00

-----------

Emenda de despesa: 707 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Manutenção das Atividades do Conselho de Segurança Alimentar

de Minas Gerais - Consea/Mg (despesas correntes)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 708 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Implantação da Política Estadual de Fomento à Economia Popular

Solidária - Realização da Conferência Estadual de Economia Popular e Solidária

(despesas correntes)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 709 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: - Apoio à Regularização Fundiária de Áreas Ocupadas Por

Comunicades Indígenas e Quilombolas. (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 710 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do Gasto: Co-Financiamento de Serviços para Municípios na Execução de

Proteção Especial - Implementação do Plano de Promoção, Defesa e Garantia do

Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária -

Fortalecimento da Rede e Revitalização das Unidades de Acolhimento Institucional de



____________________________________________________________________________
607

Crianças e Adolescentes (despesas correntes)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 711 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto do Gasto: Modernização da Logística de Unidades Operacionais Que

Compõem as Áreas Integradas (Cbm) - Assegurar Recursos para a Construção de

Unidade do Corpo de Bombeiros, na Região do Jequitinhonha/Mucuri. (despesas de

capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais - 1037 -

Modernização da Logística de Unidades Operacionais Que Compõem as Áreas

Integradas (Cbm) (investimentos - Obra: 386)

-----------

Emenda de despesa: 712 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: - Mobilização Pelo Registro Civil. (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 713 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: - Atendimento à Escola Família Agrícola - Ensino Médio Integrado à

Educação Profissional (despesas correntes)

Valor: R$ 1.427.483,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 714 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
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Objeto do Gasto: Enfrentamento a Todas as Formas de Violencia Contra Mulheres

(despesas correntes)

Valor: R$ 26.900,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 715 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Integração e Descentralização de Politicas de Direitos Humanos -

Financiar Ações de Capacitação e Divulgação Previstas no Protocolo de Investigação

de Denúncias de Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes,

Estabelecido Entre o Governo do Estado e o Ministério Público. (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 716 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação E/Ou Reforma de Estradas Turísticas e

Ecológicas - Asfaltamento de 23 Km da Estrada Que Liga Lavras à Br 381 (Acesso ao

Lago Funil) (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 717 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: - Capacitação Continuada de Recursos Humanos Envolvidos na

Alimentação Escolar (despesas correntes)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 718 Autor: Comissão de Participação Popular
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: - Implantação do Centro de Tradição Cultural do Vale do

Jequitinhonha (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 719 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do Gasto: Co-Financiamento de Serviços para Municípios na Execução de

Proteção Especial - Destinação de Recursos para a Realização de Seminários

Regionais e Estadual da População em Situação de Rua. (despesas correntes)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Fundo Estadual de Assistência Social - 4236 - Co-Financiamento de

Serviços para Municípios na Execução de Proteção Especial (outras despesas

correntes)

-----------

Emenda de despesa: 720 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do Gasto: Co-Financiamento de Serviços para Municípios na Execução de

Proteção Especial - Desenvolvimento de Atividades do Programa de Ações

Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infantojuvenil no

Território Brasileiro - Pair (despesas correntes)

Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 721 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: - Apoio à Comercialização Direta (despesas correntes)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-----------

Emenda de despesa: 722 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Integração e Descentralização de Politicas de Direitos Humanos -

Desenvolvimento das Ações do Comitê Gestor Estadual para a Criança e o

Adolescente do Semiárido Mineiro, Com Foco na Qualificação e Ampliação da

Atuação dos Jovens nas Políticas Públicas e no Fortalecimento das Gestões

Municipais. (despesas correntes)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 723 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção de Nova Sede do

Mercado do Produtor no Município de Barbacena (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 724 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: - Promoção da Igualdade Racial e dos Direitos das Comunidades

Tradicionais (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 725 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades

Físicas - Reforma da Pista de Ciclismo do Parque Fernão Dias. (despesas correntes)

Valor: R$ 35.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-----------

Emenda de despesa: 726 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: - Objeto do Gasto - Apoio às Ações de Articulação e Fortalecimento

da Organização Indígena.

Nome da Ação - Promoção da Igualdade Racial e dos Direitos das Comunidades

Tradicionais (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 727 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do Gasto: Co-Financiamento para Municípios em Serviços no Atendimento às

Crianças e Adolescentes em Especial Com Trajetória de Rua e Trabalho Infantil -

Destinação de Recursos para Fortalecer e Expandir o Projeto Reciclando

Oportunidades para Crianças e Adolescentes dos Municípios da Bacia do São

Francisco. (despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Fundo Estadual de Assistência Social - 4272 - Co-Financiamento para

Municípios em Serviços no Atendimento às Crianças e Adolescentes em Especial

Com Trajetória de Rua e Trabalho Infantil (outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 728 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior

Objeto do Gasto: - Implementação de Cursos de Formação Profissional (despesas

correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 729 Autor: Comissão de Participação Popular
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: - Capacitação de Coordenadores e Monitores do Poupança Jovem.

(despesas correntes)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - 1049 - Monitoramento e

Avaliação do Programa Por Entidade Externa (outras despesas correntes)

-----------

Emenda de despesa: 730 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Operacionalização das Ações do Consfundeb e Cae (despesas

correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 731 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior

Objeto do Gasto: - Implantação de Modelo de Gestão nos Cvts da Rede Formação

Profissional Local (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

Emenda de despesa: 732 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: - Oferta de Educação Básica (despesas correntes)

Valor: R$ 54.100,00

Dedução: Reserva de Contingência

-----------

EMENDAS APRESENTADAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.808/2009

Emenda nº 1  Autoria: Gil Pereira - PP
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Programa: 733 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL -

PADEM - Ação: 1167 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1        635.489              1        656.587

Norte de Minas              1      4.000.000              0              0

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 4.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Término da Construção do Estádio Municipal de Montes Claros.

------------------------------

Emenda nº 2  Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 166 - BARRAGENS DE MINAS - Ação: 1084 - IMPLANTAÇÃO DE

BARRAGENS E GERENCIAMENTO AMBIENTAL

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinhonha

/Mucuri

            10      4.516.000             10      4.686.240

Norte de Minas             46     14.016.000             13      4.166.240

Sul de Minas              0              0              0              0

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Construção da Barragem de Congonhas no Norte de Minas em Parceria

com Copasa

------------------------------

Emenda nº 3  Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 006 - CIDADE ADMINISTRATIVA - Ação: 1374 - CONSTRUÇÃO DE

BATALHAO DO CBMMG

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)
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Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1      3.000.000              1      5.000.000

Norte de Minas              1      2.000.000              0              0

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 2.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Construção da Sede do Batalhão do Corpo de Bombeiros em Januária

------------------------------

Emenda nº 4  Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 132 - O ESTADO PARA OS CIDADÃOS - Ação: 1107 - APOIO AOS

MUNICIPIOS EM OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              1         10.000             20      2.000.000

Norte de Minas              1      2.000.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 2.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Construção do Centro de Convenções de Januária

------------------------------

Emenda nº 5  Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 733 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL -

PADEM - Ação: 1167 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1        635.489              1        656.587

Norte de Minas              1      4.000.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 4.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Realização de Obras de Infraestrutura Urbana em Pirapora
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------------------------------

Emenda nº 6  Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 132 - O ESTADO PARA OS CIDADÃOS - Ação: 1107 - APOIO AOS

MUNICIPIOS EM OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              1         10.000             20      2.000.000

Norte de Minas              1      8.000.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 8.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Construção do Centro de Tratamento de Doenças Oncologicas do Norte

de Minas em Pirapora, anexo ao Hospital Municipal de Pirapora

------------------------------

Emenda nº 7  Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 132 - O ESTADO PARA OS CIDADÃOS - Ação: 1107 - APOIO AOS

MUNICIPIOS EM OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              1         10.000             20      2.000.000

Norte de Minas              1      5.000.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 5.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Construção do Hospital Regional de Januaria

------------------------------

Emenda nº 8  Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 733 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL -

PADEM - Ação: 1167 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011
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Central              1        635.489              1        656.587

Norte de Minas              1      2.000.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 2.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Construção da Fazenda Solidária São Francisco de Assis, em Montes

Claros para Recuperação de Usuários de Drogas

------------------------------

Emenda nº 9  Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 166 - BARRAGENS DE MINAS

Ação: .... - Modernização da Ruralminas para construção de barragens

Unidade Orçamentária: 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

Finalidade: Modernizar a Ruralminas com aquisição de Equipamentos Destinados à

Construção de Barragens

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Unidade de medida: EQUIPAMENTO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              5     10.000.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Equipar e Modernizar a Ruralminas para Construção de Barragens

------------------------------

Emenda nº 10  Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Programa: 025 - LARES GERAES - Ação: 1022 - PROGRAMA LARES GERAES

SEGURANÇA PÚBLICA

Mudança de finalidade para: PROMOVER E VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE

PROJETOS DE UNIDADES HABITACIONAIS, DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS DE

POLICIAIS CIVIS E AGENTES PENITENCIÁRIOS E SOCIOEDUCATIVOS, EM
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CONDIÇÕES FLEXÍVEIS E COMPATÍVEIS COM A REALIDADE E A

NECESSIDADE DOS SERVIDORES.

------------------------------

Emenda nº 11  Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Programa: 005 - AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE

DEFESA SOCIAL - Ação: 1178 - IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO

VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL

Mudança de finalidade para: REALIZAR ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO,

INCLUINDO TREINAMENTO COM ARMAS E MUNIÇÕES REALIZADOS

ANUALMENTE, VOLTADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA POLÍCIA CIVIL, TENDO

EM VISTA AMPLIAR A SUA MOTIVAÇÃO E PREPARAÇÃO A FIM DE PRESTAREM

SERVIÇOS DE QUALIDADE À SOCIEDADE MINEIRA.

------------------------------

Emenda nº 12  Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Programa: 005 - AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE

DEFESA SOCIAL - Ação: 1276 - IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO

VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA

SOCIAL

Mudança de finalidade para: REALIZAR ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO

VOLTADAS PARA O CORPO DE PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE DEFESA

SOCIAL, INCLUINDO TREINAMENTO ANUAL COM ARMAS E MUNIÇÕES PARA

OS AGENTES PENITENCIÁRIOS E SOCIOEDUCATIVOS, TENDO EM VISTA

AMPLIAR A SUA MOTIVAÇÃO E PREPARAÇÃO A FIM DE PRESTAREM

SERVIÇOS DE QUALIDADE Á SOCIEDADE MINEIRA.

------------------------------

Emenda nº 13  Autoria: Cecília Ferramenta - PT

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - INSERÇÃO PRODUTIVA DA MULHER

Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

SOCIAL
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Finalidade: Apoiar organizações não-governamentais de movimento de mulheres

trabalhadoras com repasse de recursos financeiros para construção e aquisição de

equipamentos para atividades de geração de renda e espaço de socialização,

desenvolvimento da consciência de cidadania e estímulo ao trabalho solidário e

comunitário.

Produto: EQUIPAMENTO IMPLANTADO

Unidade de medida: EQUIPAMENTO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual             10        250.000             10        250.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 250.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: O investimento na construção e aquisição de equipamentos de

socialização e profissionalização para movimentos de mulheres trabalhadoras

organizadas em associações ou cooperativas,  consolida uma atividade que elas já

sabem fazer,  contribuindo para a fixação destas mulheres nos municípios de origem

e estimulando o desenvolvimento local.

------------------------------

Emenda nº 14  Autoria: Cecília Ferramenta - PT

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA MULHER

Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

SOCIAL

Finalidade: Propiciar capacitação profissional para as mulheres visando a

oportunidade de desenvolvimento pessoal e social e a inserção no mercado de

trabalho e geração de renda.

Produto: PESSOA ATENDIDA

Unidade de medida: PESSOA

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011
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Alto Paranaíba             60         69.900             90        104.850

Central             60         69.900             90        104.850

Centro Oeste             60         69.900             90        104.850

Jequitinh/Mucuri             60         69.900             90        104.850

Mata             60         69.900             90        104.850

Noroeste             60         69.900             90        104.850

Norte de Minas             60         69.900             90        104.850

Rio Doce             60         69.900             90        104.850

Sul de Minas             60         69.900             90        104.850

Triângulo             60         69.900             90        104.850

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 69.900,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A construção civil é um dos segmentos da economia brasileira que mais

absorve mão de obra contribuindo de maneira singular para a redução do

desemprego nas camadas de baixa renda.

Pesquisas tem demonstrado as vantagens de absorção de mão de obra feminina na

construção civil, principalmente na área de acabamento, devido as próprias

características da mulher, garantindo mais capricho e menos desperdício de material.

Esta proposta é resultado de diálogo entre a Coordenadoria Especial de Políticas

Públicas para as Mulheres e o Sinduscon - MG, que pode resultar numa profícuo

parceria, atendendo as necessidades das empresas neste momento de grande

crescimento do setor da construção civil e ampliando este campo para as mulheres,

através de uma proposta de formação profissional com garantia de empregabilidade

pelo Sinduscon - MG.

------------------------------

Emenda nº 15  Autoria: Cecília Ferramenta - PT

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - CAMINHÃO DA SAÚDE DA MULHER

Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

SOCIAL
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Finalidade: Atender a demanda reprimida nos municípios mineiros de exames

especializados voltados para a promoção da saúde da mulher em situação de

vulnerabilidade social, disponibilizando serviço intinerante com exames laboratoriais,

ultra-sonografias, momografias e demais exames.

Produto: PESSOA ATENDIDA

Unidade de medida: PESSOA

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba          2.170         54.887          4.755         71.375

Central          2.170         54.887          4.755         71.375

Centro Oeste          2.170         54.887          4.755         71.375

Jequitinh/ Mucuri          2.170         54.887          4.755         71.375

Mata          2.170         54.887          4.755         71.375

Noroestede Minas          2.170         54.887          4.755         71.375

Norte de Minas          2.170         54.887          4.755         71.375

Rio Doce          2.170         54.887          4.755         71.375

Sul de Minas          2.170         54.887          4.755         71.375

Triângulo          2.170         54.887          4.755         71.375

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 548.870,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Apesar do acesso universal aos serviços de saúde propiciados pelo

SUS, sabemos das dificuldades enfrentadas pela população para agendar

atendimentos, principalmente quando se trata de exames especializados, sendo

grande a demanda reprimida em quase todos os municípíos mineiros, especialmente

nas ações de saúde voltadas para a prevenção.

A Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, vem

desenvolvendo este importante trabalho de disponibilização do  Caminhão da Saúde

da Mulher, através de convênio firmado com o SESC - Serviço Social do Comércio,

com diversos equipamentos de diagnóstico e exames sofisticados, de difícil acesso ,



____________________________________________________________________________
621

contribuindo para a universalização da saúde da população alvo e  aliviando a

demanda repremida nos municípios do interior.

------------------------------

Emenda nº 16  Autoria: Comissão Extraordinária de Políticas Públicas de Apoio aos

Emigrantes Mineiros

Programa: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA - Ação:

4149 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DO TRABALHADOR

Mudança de finalidade para: QUALIFICAR E REQUALIFICAR OS

TRABALHADORES DE TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS, DE MODO A CONTRIBUIR

PARA A SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE

TRABALHO, COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO

TRABALHO E EMPREGO, POR MEIO DO FUNDO DE AMPARO AO

TRABALHADOR com módulo específico para emigrantes retornados.

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba            119         75.208              0              0

Central          1.465        925.880              0              0

Centro Oeste            436        275.552              0              0

Estadual            100         63.200          4.020      2.214.300

Jequitinh/Mucuri            198        125.136              0              0

Mata            277        175.064              0              0

Noroeste            119         75.208              0              0

Norte de Minas            317        200.344              0              0

Rio Doce            237        149.784              0              0

Sul de Minas            515        325.480              0              0

Triângulo            237        149.784              0              0

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 63.200,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------
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Emenda nº 17  Autoria: Comissão Extraordinária de Políticas Públicas de Apoio aos

Emigrantes Mineiros

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - Apoio ao emigrante retornado - implantação do Centro de Informação,

Apoio e Amparo à Família e ao Trabalhador - CIAAT .

Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

SOCIAL

Finalidade: Apoiar os municípios para a implantação e manutenção dos  Centros de

Informação, Apoio e Amparo à Família e ao Trabalhador - CIAAT-, voltados para os

emigrantes retornados e suas famílias.

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              1        100.000              1        100.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 18  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 132 - O ESTADO PARA OS CIDADÃOS

Ação: .... - Atendimento dass Propostas Aprovadas em Audiências Públicas

Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E

GESTÃO

Finalidade: Garantir a execução das propostas aprovadas nas audiências públicas

regionais, conforme prevê o art. 155,§ 5º da Constituição Estadual.

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            100      1.000.000            150      1.500.000
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A ação que se objetiva criar visa garantir os recursos públicos para o

atendimento das demandas consideradas prioritárias pela sociedade civil nas

audiências públicas regionais. A emenda ora apresentada adequará a proposição ao

ordenamento vigente, conforme previsão contida no art. 155, § 5º, da Constituição do

Estado de Minas Gerais.

------------------------------

Emenda nº 19  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 047 - RMBH

Ação: .... - Apoio Técnico para Utilização das Tecnologias Bioclimáticas

Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

REGIONAL E POLÍTICA URBANA

Finalidade: Dar apoio técnico para a execuçãoe operacionalização de programas e

projetos incentivadores da utilização de tecnologias destinadas ao aproveitamento da

energia solar.

Produto: AÇÃO APOIADA

Unidade de medida: ASSESSORIA / CONSULTORIA

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central            200        400.000            200        400.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 800.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A utilização das tecnologias da arquitetura bioclimática, de alta eficiência

energética, reduzem a degradação ambiental, utilizando as condições naturais do

lugar (clima, sol, vento, vegetação e topografia) e criando condições de conforto físico

e mental dentro do espaço físico das habitações, constituindo, portando, uma

relevante alternativa para a conservação do meio ambiente.

------------------------------
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Emenda nº 20  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 203 - FOMENTO DO PLANEJAMENTO HABITACIONAL

Ação: .... - Assistência Técnica para Construção de Habitações de Interesse Social

Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

REGIONAL E POLÍTICA URBANA

Finalidade: Firmar parcerias com entidades da sociedade civil que atuem na

execução de serviços permanentes e gratuitos de assistência técnica para o projeto e

a construção de habitações de interesse social, nos termos da Lei n.º 11.888/08.

Produto: ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA APOIADA

Unidade de medida: APOIO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            200        200.000            300        300.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: O objetivo desta emenda é garantir recursos para a implementação de

amparo e assistência às associações civis, sem fins lucrativos, que atuem na

assistência técnica gratuita para a construção de habitações de interesse social.

------------------------------

Emenda nº 21  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 020 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL

Ação: .... - Parceria com a APAC de Sabará

Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Finalidade: Estabelecer parcerias com a Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados - APAC do Município de Sabará.

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011
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Central            500        500.000            500        500.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: Como é notório, a crise vivenciada pelo sistema penitenciário brasileiro

estimula a criminalidade. A atual estrutura mostra-se incapaz de ofertar condições

para a recuperação dos presos, uma vez que dá pouco destaque à humanização da

pena e à valorização da pessoa humana, contribuindo para a especialização e

organização criminosa. A reincidência é hoje um problema crônico em todo o mundo,

tornando-se uma barreira ao convívio pacífico e harmonioso entre as pessoas. O

método APAC foi sendo aperfeiçoado e hoje alcança grande repercussão no país e

no exterior, visto que apresenta índices de reincidência inferiores a 5% (no sistema

comum a média de reincidência é de 68%). Destarte, por acreditarmos que não se

alcançará a segurança social apenas com a punição, mas, principalmente, com

trabalhos de recuperação e com o respeito à dignidade da pessoa humana,

apresentamos a presente emenda com o escopo de garantir a realização de ações de

incentivo à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - APAC de

Sabará.

------------------------------

Emenda nº 22  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 028 - MINAS SEM FOME

Ação: .... - Utilização na Merenda Escolar dos Produtos Orgânicos

Unidade Orçamentária: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Finalidade: Incentivar às cooperativas de pequenos produtores rurais a cultivarem

alimentos orgânicos destinados à alimentação escolar.

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            500        500.000            500        500.000
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A presente emenda visa melhorar a qualidade nutricional da alimentação

escolar, por meio da inclusão de alimentos orgânicos na merenda, bem como garantir

emprego e renda aos pequenos produtores rurais.

------------------------------

Emenda nº 23  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 016 - DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS - Ação: 4015 -

ESTRUTURAÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              1        500.000              1        500.000

Central              0              0              3      1.500.000

Rio Doce              1        500.000              1        500.000

Sul de Minas              1      1.300.000              0              0

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 2.000.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda visa incluir as regiões do Rio Doce e Alto Paranaíba na ação

denominada Estruturação de Destinos Turísticos, de forma que as mencionadas

áreas tenham a oportunidade de desenvolver, consolidar e promover suas

habilidades turísticas.

------------------------------

Emenda nº 24  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 016 - DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS

Ação: .... - Sinalização Turística de Sabará

Unidade Orçamentária: 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

Finalidade: Implantar a sinalização turística rodoviária no município de Sabará.

Produto: CIRCUITO SINALIZADO

Unidade de medida: CIRCUITO
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Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1        100.000              2        200.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda em apreço visa contemplar com sinalização turística o

Município de Sabará.

------------------------------

Emenda nº 25  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 026 - MINAS AVANÇA - Ação: 1342 - INVESTIMENTOS ESPECIAIS EM

MUNICÍPIOS ESTRATÉGICOS

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              1      1.000.000

Central              1     13.090.000              0              0

Centro Oeste              1      1.000.000

Nortede Minas              1      1.000.000

Rio Doce              1      1.000.000

Sul de Minas              1      2.000.000              0              0

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 4.000.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda em comento visa contemplar os municípios integrantes das

regiões do Rio Doce, Alto Paranaíba, Centro-Oeste e Norte de Minas com obras

voltadas ao desenvolvimento urbano de cidades-pólo.

------------------------------

Emenda nº 26  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 035 - PRO-ACESSO

Ação: .... - Obras de Pavimentação na Via Barraginha
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Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO  DE TRANSPORTES  E

OBRAS PÚBLICAS

Finalidade: Pavimentar, melhorar e duplicar a Via Barraginha,  localizada no

município de Sabará, entre a MGT-262 e o Anel Rodoviário.

Produto: RODOVIA MELHORADA/PAVIMENTADA

Unidade de medida: QUILÔMETRO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1        900.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 900.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda em comento visa contemplar o trecho denominado Via

Barraginha, localizada no município de Sabará, entre a MGT-262 e o Anel Rodoviário,

com obras destinadas a pavimentação e melhoria da via, de responsabilidade da

União.

------------------------------

Emenda nº 27  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 203 - FOMENTO DO PLANEJAMENTO HABITACIONAL

Ação: .... - Utilização da Tecnologia Bioclimática nos Programas Habitacionais de

Interesse Social

Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

REGIONAL E POLÍTICA URBANA

Finalidade: Apoiar os municípios mineiros para que utilizem a tecnologia bioclimática

nos conjuntos habitacionais de interesse social.

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            400        400.000            500        500.000

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 400.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A moradia de baixa renda é, indiscutivelmente, um dos maiores

problemas do Brasil, Segundo estudo da Fundação João Pinheiro, desenvolvido em

parceria com o Ministério das Cidades, déficit habitacional brasileiro foi estimado em

7,903 milhões de novas moradias em 2005, com incidência notadamente urbana,

correspondendo a 81,2% do montante brasileiro (6,414milhões). A região Sudeste

lidera a demanda nacional, com necessidades estimadas em 2,899 milhões de

unidades, vindo a seguir a Nordeste, com 2,743 milhões de unidades (Informativo

CEI, abril de 2007, Fundação João Pinheiro). O objetivo desta emenda é garantir a

utilização da tecnologia bioclimática nos programas destinados à habitação de

interesse social.

------------------------------

Emenda nº 28  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 035 - PRO-ACESSO - Ação: 1352 - MELHORIA DE ACESSO AOS

PARQUES

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              7      9.174.000              0              0

Centro Oeste              2        150.000

Mata              3        673.000              0              0

Nortede Minas              2        150.000

Rio Doce             10     10.153.000              0              0

Sul de Minas              2        150.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 450.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda em apreço visa integrar os municípios integrantes das regiões

do Sul de Minas, Centro Oeste e Norte de Minas com obras destinadas a melhorar a

acessibilidade rodoviária aos seus parques.

------------------------------
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Emenda nº 29  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 047 - RMBH

Ação: .... - Realocação das Famílias da Via Barraginha

Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

REGIONAL E POLÍTICA URBANA

Finalidade: Remover e realocar as famílias que ocupam a Via Barraginha, em Sabará,

com a construção de unidades habitacionais.

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central            100      1.500.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.500.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: As famílias que ocupam irregularmente bem público, na região da Via

Barraginha, localizada no município de Sabará, entre a MGT-262 e o Anel Rodoviário,

não têm com quem contar, nem para onde ir, vivem em local destituído de segurança

e serviços públicos, sofrem, especialmente, com a ausência de saneamento básico.

Estas pessoas que ocupam a pista de rolamento estabeleceram seus domicílios no

local como uma única forma de conseguir instalar sua habitação, uma vez que nem a

sociedade nem o Poder Público lhes ofereceram alternativas melhores. Repise-se

que os referidos moradores construíram suas moradias na via, porque não foram

contemplados pelos programas habitacionais existentes. No Brasil, a Carta Magna

preceitua que a todos são assegurados direitos sociais básicos como educação,

saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, dentre outros; garante,

ainda, o direito de perceber um salário mínimo capaz de atender às necessidades

vitais básicas e às de sua família, tais como, moradia, alimentação, educação, saúde,

lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, conforme o disposto nos

artigos 6º e 7º, inc. IV. Irrefutável que os direitos assegurados pela Constituição da
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República não estão sendo efetivamente disponibilizados aos cidadãos, motivo pelo

qual apresentamos a emenda em comento para sanar esse aflitivo passivo social.

------------------------------

Emenda nº 30  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 103 - APOIO FINANCEIRO AO TURISMO MINEIRO - Ação: 4103 -

APOIO FINANCEIRO AO TURISMO NOS CIRCUITOS TURÍSTICOS MINEIROS E

NA ESTRADA REAL

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central            177        177.344              1          1.000

Rio Doce            100        100.000              1          1.000

Sul de Minas            100        100.000              1          1.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda em comento visa contemplar os municípios integrantes das

regiões do Rio Doce e Sul de Minas nas ações direcionadas ao apoio financeiro para

desenvolvimento do turismo como atividade geradora de renda, repercutindo no

desenvolvimento cultural e social de sua população.

------------------------------

Emenda nº 31  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 114 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO - Ação: 4129 -

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              6      1.550.000              8        320.000

Rio Doce              2        500.000              3        120.000

Sul de Minas              2        500.000              3        120.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL
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Justificativa: A emenda em comento visa contemplar os municípios integrantes das

regiões do Rio Doce e Sul de Minas em programa que objetiva descentralizar a

gestão do turismo, por meio da inserção da comunidade nas ações de planejamento,

melhorar a infra-estrutura e serviços e capacitar a cadeia produtiva.

------------------------------

Emenda nº 32  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação: .... - Apoio a Renda Turca de Bicos Originária de Sabará

Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade: Apoiar, promover e divulgar a Renda Turca de Bicos Originária do

Município de Sabará, visando a preservação da cultura sabarense.

Produto: PROJETO CULTURAL APOIADO

Unidade de medida: PROJETO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1         50.000              1         80.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 50.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A Renda Turca é uma espécie de renda confeccionada manualmente,

com o auxílio de agulhas, que em razão de suas características e do processo de sua

confecção, cogita ser originária da Renda Palestina, contudo, diferencia-se do

referido artesanato pela direção de seu nó.  Historiadores noticiam que a renda turca

foi introduzida no país no Século XVIII, por meio de artesãos estrangeiros que,

constantemente, chegavam ao Brasil. Destarte, repassadas as técnicas às rendeiras,

que exerciam seu saber nos limites de suas residências, e, principalmente, o

transmitiam às mulheres de todas as gerações. Posteriormente, em meados do

Século XX, na Municipalidade de Sabará, a Sra. Nair Pinto, ampla conhecedora da

técnica de confecção da renda turca, agregou novos  procedimentos aos já

conhecidos para a feitura da renda, criando a Renda Turca de Bicos. No início da

década de oitenta, do Séc. XX, a criadora da nova técnica de renda, em idade
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avançada e preocupada com o desaparecimento desse saber, o transmitiu a Sra.

Nilza Starling Almeida. Esta última, por meio do Programa Educativo do Museu do

Ouro, difundiu o conhecimento da feitura da Renda Turca de Bicos e,

consequentemente, preservou a técnica, ulteriormente, transmitida a outras rendeiras

locais, sendo seu processo de feitura conhecido e desenvolvido apenas no Município

de Sabará. Destarte, a Renda Turca de Bicos configura um traço distintivo do saber

regional, representando importante bem do patrimônio imaterial mineiro, característico

da cultura sabarense. Diante de toda a relevância da referido patrimônio imaterial

para a cultura sabarense, apresentamos a presente emenda.

------------------------------

Emenda nº 33  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 124 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - Ação: 4410 - PUBLICAÇÃO

DE PRODUÇÃO LITERÁRIA E ARTÍSTICA

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              8        119.000             16        149.971

Mata              4         50.000              4         30.000

Norte de Minas              4         50.000              4         30.000

Rio Doce              4         50.000              4         30.000

Sul de Minas              4         50.000              4         30.000

Triângulo              4         50.000              4         30.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 250.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda em comento visa contemplar os municípios integrantes das

regiões do Rio Doce, Mata, Sul de Minas, Triângulo e Norte de Minas em ação

governamental direcionada ao incentivo da literatura.

------------------------------

Emenda nº 34  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 124 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - Ação: 4411 - PROMOÇÃO

DE EXPOSIÇÕES DE ACERVOS
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Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central         18.400         26.760         24.000         40.586

Centro Oeste         10.344         15.000          8.823         15.000

Jequitinh/Mucuri         10.344         15.000          8.823         15.000

Mata          4.600          6.690          6.000         10.146

Norte de Minas         10.344         15.000          8.823         15.000

Rio Doce         10.344         15.000          8.823         15.000

Sul de Minas         10.344         15.000          8.823         15.000

Triângulo         10.344         15.000          8.823         15.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 90.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A presente emenda visa possibilitar, nos municípios integrantes das

regiões Centro-Oeste, Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Norte de Minas, Rio Doce, Sul de

Minas e Triângulo, à realização de exposições direcionadas a ampliar o acesso da

comunidade ao patrimônio museológico .

------------------------------

Emenda nº 35  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 124 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - Ação: 4412 - PROMOÇÃO

DE AÇÕES DE INCENTIVO À LEITURA

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central            110         39.140            130         37.106

Centro Oeste             56         20.000             70         20.000

Jequitinh/Mucuri             56         20.000             70         20.000

Mata             56         20.000             70         20.000

Norte de Minas             56         20.000             70         20.000

Rio Doce             56         20.000             70         20.000

Sul de Minas             56         20.000             70         20.000

Triângulo             56         20.000             70         20.000



____________________________________________________________________________
635

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 140.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda visa incentivar a prática da leitura nos municípios integrantes

das regiões Centro-Oeste, Jequitinhonha, Mata, Norte de Minas, Rio Doce, Sul de

Minas e Triângulo.

------------------------------

Emenda nº 36  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - Ação: 1316 -

PROJETOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              2         30.000              1         70.000

Centro Oeste              2         30.000              1         70.000

Jequitinh/Mucuri              2         30.000              1         70.000

Mata              2         30.000              1         70.000

Norte de Minas              2         30.000              1         70.000

Rio Doce              2         30.000              1         70.000

Sul de Minas              2         30.000              1         70.000

Triângulo              2         30.000              1         70.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 210.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda possibilitará que os municípios integrantes das regiões Centro

Oeste, Jequitinhonha, Mata, Norte de Minas, Rio Doce, Sul de Minas e Triângulo

sejam incluídos em projetos de conservação e restauração de bens culturais.

------------------------------

Emenda nº 37  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 132 - O ESTADO PARA OS CIDADÃOS - Ação: 4670 - FORNECIMENTO

DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA MELHORIA DE VIAS PÚBLICAS

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)
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Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              5          5.000              5          5.000

Centro Oeste              5          5.000              5          5.000

Jequitinh/Mucuri              5          5.000              5          5.000

Mata              5          5.000              5          5.000

Norte de Minas              5          5.000              5          5.000

Rio Doce              5          5.000              5          5.000

Sul de Minas              5          5.000              5          5.000

Triângulo              5          5.000              5          5.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 35.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda possibilitará que os municípios integrantes das regiões Centro

Oeste, Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Norte de Minas, Rio Doce, Sul de Minas e

Triângulo sejam contemplados com o fornecimento de elementos estruturais.

------------------------------

Emenda nº 38  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 026 - MINAS AVANÇA - Ação: 1342 - INVESTIMENTOS ESPECIAIS EM

MUNICÍPIOS ESTRATÉGICOS

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1     13.090.000              0              0

Centro Oeste              1        300.000              1        500.000

Jequitinh/Mucuri              1        300.000              1        500.000

Mata              1        300.000              1        500.000

Norte de Minas              1        300.000              1        500.000

Rio Doce              1        300.000              1        500.000

Sul de Minas              1      2.000.000              0              0

Triângulo              1        300.000              1        500.000

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 1.800.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda possibilitará que os municípios de médio porte,  integrantes

das regiões Centro Oeste, Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Norte de Minas, Rio Doce e

Triângulo, sejam contemplados com ações voltadas ao desenvolvimento urbano.

------------------------------

Emenda nº 39  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 180 - MELHORIA DO ENSINO MÉDIO - Ação: 2036 - CONSTRUÇÃO

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              2      2.500.000              2      2.500.000

Central             18     23.800.000             18     23.800.000

Centro Oeste              2      1.000.000              1        500.000

Jequitinh/Mucuri              2      1.100.000              2      1.100.000

Mata              4      5.500.000              4      5.500.000

Noroeste              3      4.000.000              3      4.000.000

Norte de Minas              8      4.900.000              8      4.900.000

Rio Doce              2      2.000.000              2      2.000.000

Sul de Minas              4      2.700.000              4      2.700.000

Triângulo              4      5.500.000              4      5.500.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda possibilitará que os municípios integrantes da região Centro

Oeste sejam contemplados com obras de construção e reforma de prédios escolares.

------------------------------

Emenda nº 40  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 240 - ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL - Ação: 4190 -

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)
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Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba            279        128.898            279        128.898

Central          2.538      1.175.803          2.538      1.175.803

Centro Oeste            238        109.956            238        109.956

Jequitinh/Mucuri             22         10.164             22         10.164

Mata            134         61.908            134         61.908

Noroeste Minas            244        112.728            244        112.728

Norte de Minas            233        107.646            233        107.646

Rio Doce            100         80.000            200        250.000

Sul de Minas          1.666        769.692          1.666        769.692

Triângulo            311        143.682            311        143.682

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 80.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda possibilitará que os municípios integrantes da região do Rio

Doce sejam contemplados com o oferecimento de cursos de formação profissional.

------------------------------

Emenda nº 41  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 241 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Ação: 4187 -

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1     16.009.030              1     16.009.030

Centro Oeste              1        300.000              1        500.000

Jequitinh/Mucuri              1        300.000              1        500.000

Mata              1        300.000              1        500.000

Norte de Minas              1        300.000              1        500.000

Rio Doce              1        300.000              1        500.000

Sul de Minas              1        300.000              1        500.000

Triângulo              1        300.000              1        500.000

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 2.100.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda possibilitará que os municípios integrantes das regiões Centro

Oeste, Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Norte de Minas, Rio Doce, Sul de Minas e

Triângulo sejam contemplados com ações voltadas ao estabelecimento de diretrizes

pedagógicas nas classes pré-escolares.

------------------------------

Emenda nº 42  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 127 - INFRA-ESTRUTURA RURAL - Ação: 4184 - CONSTRUÇÃO DE

BACIAS DE CAPTAÇÃO E TERRACEAMENTO

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              3        100.000              6        200.000

Centro Oeste              3        100.000              6        200.000

Jequitinh/Mucuri              3        100.000              6        200.000

Mata              3        100.000              6        200.000

Norte de Minas             15        565.611             15        432.235

Rio Doce              3        100.000              6        200.000

Sul de Minas              3        100.000              6        200.000

Triângulo              3        100.000              6        200.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 700.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda possibilitará que ações destinadas à construção de bacias de

captação e terraceamento sejam realizadas nas regiões Central, Centro Oeste,

Jequitinhonha/Mucuri, Rio Doce, Sul de Minas e Triângulo.

------------------------------

Emenda nº 43  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA - Ação: 1040 - CENTRO DE TREINAMENTO

OLÍMPICO E PARAOLÍMPICO

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)
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Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1      7.000.000              1     10.000.000

Centro Oeste              1        200.000              3        600.000

Jequitinh/Mucuri              1        200.000              3        600.000

Mata              1        200.000              3        600.000

Norte de Minas              1        200.000              3        600.000

Rio Doce              1        200.000              3        600.000

Sul de Minas              1        200.000              3        600.000

Triângulo              1        200.000              3        600.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.400.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda possibilitará a implantação de centros de treinamento

esportivo e paraesportivo nas regiões Centro Oeste, Jequitinhonha/Mucuri, Norte de

Minas, Rio Doce, Sul de Minas e Triângulo.

------------------------------

Emenda nº 44  Autoria: Wander Borges - PSB

Texto da emenda: Finalidade: Avaliar e divulgar a efetividade e os resultados do

programa, bem como monitorar a execução das ações desenvolvidas pelos

municípios.

Justificativa: A presente emenda visa alterar a redação da finalidade da ação 1049,

acrescentando o verbo divulgar, uma vez que consideramos imprescindível às

atividades de controle social, o correto conhecimento das informações referentes ao

monitoramento dos programas sociais. Consideramos, adequada, ainda, a

substituição do termo prefeituras pelo vocábulo municípios, tendo em vista ser esta a

correta designação da pessoa jurídica pública responsável pela administração

municipal.

------------------------------

Emenda nº 45  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 033 - POUPANÇA JOVEM - Ação: 1050 - IMPLANTAÇÃO DA

POUPANÇA JOVEM
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Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central         17.895     17.895.000         19.316     19.316.000

Centro Oeste          1.000      1.000.000          1.500      1.500.000

Jequitinh/Mucuri          1.190      1.190.000          3.618      3.618.000

Mata          3.634      3.634.000         11.056     11.056.000

Norte de Minas          3.545      3.545.000         10.779     10.779.000

Rio Doce          8.236      8.236.000          9.167      9.167.000

Sul de Minas          1.000      1.000.000          1.500      1.500.000

Triângulo          1.000      1.000.000          1.500      1.500.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 3.000.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda possibilitará à realização de ações destinadas à implantação

do poupança jovem nas regiões do Sul de Minas, Triângulo e Centro Oeste.

------------------------------

Emenda nº 46  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 033 - POUPANÇA JOVEM - Ação: 1051 - REALIZAÇÃO DAS

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central         19.070     11.753.672         19.316     12.436.318

Centro Oeste          1.000      1.000.000          1.500      1.500.000

Jequitinh/Mucuri          2.422      4.503.277          3.618      6.727.026

Mata          7.401      6.718.632         11.056     10.036.643

Norte de Minas          7.216      6.216.466         10.779      9.285.932

Rio Doce          8.891      6.044.433          9.167      6.232.068

Sul de Minas          1.000      1.000.000          2.000      2.000.000

Triângulo          1.000      1.000.000          1.500      1.500.000

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 3.000.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda possibilitará que os alunos do Programa Poupança Jovem,

residentes, nas regiões Sul de Minas, Triângulo e Centro Oeste, desfrutem de

atividades complementares às suas atividades escolares.

------------------------------

Emenda nº 47  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 033 - POUPANÇA JOVEM - Ação: 4069 - ACOMPANHAMENTO SOCIAL

DOS ALUNOS DO POUPANÇA JOVEM

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central         19.070      1.292.880         19.316      1.363.743

Centro Oeste          1.000        150.000          2.000        300.000

Jequitinh/Mucuri          2.422        311.040          3.618        464.634

Mata          7.401        632.880         11.056        945.429

Norte de Minas          7.216        632.880         10.779        945.373

Rio Doce          8.891        492.240          9.167        507.520

Sul de Minas          1.000        150.000          2.000        300.000

Triângulo          1.000        150.000          2.000        300.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 450.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda possibilitará a articulação do Programa Poupança Jovem com

a comunidade das regiões Centro Oeste, Sul de Minas e Triângulo.

------------------------------

Emenda nº 48  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 058 - CENTRO DA JUVENTUDE DE MINAS GERAIS - PLUG MINAS -

Ação: 1213 - FORMAÇÃO DE JOVENS NAS ÁREAS DE ARTES E CULTURA

DIGITAL

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011
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Central          5.990      4.000.000          7.090      4.800.000

Centro Oeste            749        500.000          1.477      1.000.000

Jequitinh/Mucuri            749        500.000          1.477      1.000.000

Mata            749        500.000          1.477      1.000.000

Norte de Minas            749        500.000          1.477      1.000.000

Rio Doce            749        500.000          1.477      1.000.000

Sul de Minas            749        500.000          1.477      1.000.000

Triângulo            749        500.000          1.477      1.000.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 3.500.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda apresentada oportunizará aos jovens residentes nas regiões

Centro-Oeste, Jeuitinhonha, Mata, Norte de Minas, Rio Doce, Sul de Minas e

Triângulo uma formação mais ampla.

------------------------------

Emenda nº 49  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 058 - CENTRO DA JUVENTUDE DE MINAS GERAIS - PLUG MINAS -

Ação: 1216 - REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central          4.000        100.000          6.000        150.000

Centro Oeste          2.000         50.000          8.000        200.000

Jequitinh/Mucuri          2.000         50.000          8.000        200.000

Mata          2.000         50.000          8.000        200.000

Norte de Minas          2.000         50.000          8.000        200.000

Rio Doce          2.000         50.000          8.000        200.000

Sul de Minas          2.000         50.000          8.000        200.000

Triângulo          2.000         50.000          8.000        200.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 350.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL
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Justificativa: A emenda apresentada possibilitará a realização de atividades culturais

nas regiões Centro-Oeste, Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Norte de Minas, Rio Doce,

Sul de Minas e Triângulo, com o escopo de articular os centros da juventude com as

comunidades.

------------------------------

Emenda nº 50  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 058 - CENTRO DA JUVENTUDE DE MINAS GERAIS - PLUG MINAS -

Ação: 1119 - CONSOLIDAÇÃO DA CONCEPÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              6        450.000              6        450.000

Centro Oeste              6        450.000              6        450.000

Jequitinh/Mucuri              6        450.000              6        450.000

Mata              6        450.000              6        450.000

Norte de Minas              6        450.000              6        450.000

Rio Doce              6        450.000              6        450.000

Sul de Minas              6        450.000              6        450.000

Triângulo              6        450.000              6        450.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 3.300.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda proporcionará a consolidação da concepção dos centros da

juventude nas regiões Centro-Oeste, Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Norte de Minas,

Rio Doce, Sul de Minas e Triângulo.

------------------------------

Emenda nº 51  Autoria: Wander Borges - PSB

Texto da emenda: Finalidade: promover a integração e a participação do jovem no

processo social, econômico e político do Estado, visando a formação de agentes

multiplicadores de inclusão social e do desenvolvimento ambiental sustentável.

Justificativa: A emenda ora apresentada tem por escopo adicionar o vocábulo

sustentável à locução desenvolvimento ambiental, uma vez que apenas essa forma
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de desenvolvimento é capaz de suprir as necessidades da atual geração, sem

comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações, pois

não esgota os recursos ambientais para o futuro.

------------------------------

Emenda nº 52  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 025 - LARES GERAES

Ação: .... - Construção de Unidades Habitacionais em Sabará

Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

REGIONAL E POLÍTICA URBANA

Finalidade: Construir, em parceria com a União, unidades habitacionais no município

de Sabará.

Produto: UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE

Unidade de medida: UNIDADE HABITACIONAL

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central             10      1.000.000             10      1.000.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda ora apresentada possibilitará a construção, em parceria com a

União, de unidades habitacionais em Sabará.

------------------------------

Emenda nº 53  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS - Ação: 1071 - IMPLANTAÇÃO DO

PROGRAMA AMBIENTAÇÃO

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central             15      1.300.000             15      1.500.000

Rio Doce             15      1.300.000             15      1.500.000

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 1.300.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda possibilitará que o programa ambientação seja ampliado para

a região do Rio Doce.

------------------------------

Emenda nº 54  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS

Mudança de objetivo para: Objetivo: promover e fomentar a não geração, o

reaproveitamento, a reciclagem e a disposição adequada de resíduos sólidos com

vistas à melhoria da qualidade ambiental.

Justificativa: A emenda ora apresentada pretende substituir o vocábulo saúde,

grafado no campo objetivo do Programa 45, por qualidade, uma vez que a palavra

saúde não é um conceito habitualmente utilizado na seara ambiental. O termo

utilizado na redação original  guarda maior pertinência com a saúde humana e

animal. Deve-se considerar, contudo, que a conceituação do meio ambiente é mais

abrangente, por tratar, também, dos meios biótico e físico (ar, água e solo).

------------------------------

Emenda nº 55  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS - Ação: 1067 - IMPLANTACAO DE

SISTEMAS DE DISPOSICAO FINAL ADEQUADA - SEDRU

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            100        300.000            200        600.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 290.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda ora apresentada visa aumentar o número de metas físicas e

financeiras, nos anos de 2010 e 2011,  com o escopo de possibilitar um maior

atendimento dos municípios no que pertine à implantação de sistemas adequados de

disposição final de resíduos.

------------------------------
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Emenda nº 56  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 105 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA - Ação: 2073 - COMUNICAÇÃO

SÓCIOAMBIENTAL

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              5        100.000             10        200.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 80.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda apresentada visa aumentar as metas físicas e financeiras

estabelecidas na ação 2073, com o intuito de proporcionar mais oportunidades de

informações ambientais à sociedade.

------------------------------

Emenda nº 57  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 105 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA

Ação: .... - Comunicação Sócioambiental

Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Finalidade: Proporcionar e difundir informação à sociedade referente ao evento do dia

da árvore, visando a integração do meio ambiente e sociedade.

Produto: EVENTO APOIADO

Unidade de medida: EVENTO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              5        100.000             10        200.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda apresentada visa incluir uma ação dirigida à conscientização

da sociedade sobre a importância das árvores.

------------------------------

Emenda nº 58  Autoria: Wander Borges - PSB
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Programa: 109 - PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE

CONSERVAÇÃO - Ação: 4133 - PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA

ATLÂNTICA - PROMATA

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              5        500.000              5        500.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 400.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda apresentada visa aumentar as metas físicas e financeiras

estipuladas para o desenvolvimento de ações de proteção e recuperação da mata

atlântica.

------------------------------

Emenda nº 59  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 182 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - Ação: 4153 -

MONITORAMENTO E GEOPROCESSAMENTO AMBIENTAL - IEF

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1      2.000.000              0      2.200.000

Centro Oeste              1        600.000              3      1.800.000

Jequitinh/Mucuri              1        600.000              3      1.800.000

Mata              1        600.000              3      1.800.000

Norte de Minas              1        600.000              3      1.800.000

Rio Doce              1        600.000              3      1.800.000

Sul de Minas              1        600.000              3      1.800.000

Triângulo              1        600.000              3      1.800.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 4.200.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL
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Justificativa: A emenda apresentada visa incluir as regiões Centro-Oeste,

Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Norte de Minas, Rio Doce, Sul de Minas e Triângulo nas

atividades de monitoramento, inventário e mapeamento de sua cobertura vegetal.

------------------------------

Emenda nº 60  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 019 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Mudança de objetivo para: Aumentar o aprendizado dos alunos por meio da

ampliação do tempo diário de permanência na escola, com prioridade para o

atendimento de crianças e jovens em áreas de vulnerabilidade social e com a

participação da comunidade escolar na formulação de diretrizes do programa e no

acompanhamento de seus resultados.

Justificativa: A emenda apresentada visa alterar o objetivo do programa 19, com o

escopo de torná-lo mais efetivo, uma vez que acreditamos ser a comunidade escolar

extremamente qualificada para auxiliar na tarefa da definição das diretrizes dos

educandários, por vivenciam a realidade da escola.

------------------------------

Emenda nº 61  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA - Ação: 4479 - SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL

Mudança de finalidade para: Promover, com a participação dos colegiados escolares

na definição da metodologia utilizada na ação, a qualificação e a profissionalização

dos educadores que atuem no ensino fundamental, com vistas a contribuir para a

qualidade da educação.

Justificativa: A emenda visa garantir a participação dos colegiados escolares na

implementação do sistema.

------------------------------

Emenda nº 62  Autoria: Wander Borges - PSB

Texto da emenda: Finalidade: Promover, com a participação dos colegiados

escolares na definição da metodologia utilizada na ação, a qualificação e a

profissionalização dos educadores que atuem no ensino fundamental, com vistas a

contribuir para a qualidade da educação.
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Justificativa: A emenda apresentada visa promover alterações na finalidade da ação

4479, denominada Sistema de Certificação Ocupacional, de forma a garantir a

participação dos colegiados escolares na implementação do sistema.

------------------------------

Emenda nº 63  Autoria: Wander Borges - PSB

Texto da emenda: Finalidade: Obter avaliação isenta e qualificada do poupança

jovem, no que pertine ao cumprimento de suas metas, com a participação dos

conselhos estaduais afetos à ação.

Justificativa: A emenda apresentada visa alterar a finalidade da ação n.º 1049,

denominada Monitoramento e Avaliação do Programa por Entidade Externa, com o

intuito de prever a participação dos conselhos estaduais no monitoramento e

avaliação do programa Poupança Jovem.

------------------------------

Emenda nº 64  Autoria: Wander Borges - PSB

Texto da emenda: FINALIDADE: MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS

ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, INCLUSIVE DAS ESCOLAS RURAIS, POR MEIO

DA IMPLANTAÇÃO DE PADRÕES BÁSICOS DE REDE FÍSICA, MOBILIÁRIO,

EQUIPAMENTOS, RECURSOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS, DOTANDO AS

ESCOLAS DE REFEITÓRIOS E

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ADEQUADAS, DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS

PARA AS COZINHAS, DE BIBLIOTECAS COM ACERVO ADEQUADO E

ATUALIZADO E EFETUANDO AS ADAPTAÇÕES FÍSICAS NECESSÁRIAS À

PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA.

Justificativa: A presente emenda visa alterar a redação da finalidade da ação 1109,

substituindo o termo fundamental pelo vocábulo médio, uma vez que a ação em

comento é dirigida à melhoria da infraestrutura das escolas de ensino médio.

------------------------------

Emenda nº 65  Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 154 - MINAS JOVEM PROTAGONISTA - Ação: 4096 - ALIANÇA SOCIAL

ESTRATÉGICA PELO JOVEM

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)
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Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central         14.400        436.629         14.400        451.913

Centro Oeste            900         27.289            900         28.244

Jequitinh/Mucuri            900         27.289            900         28.244

Mata            900         27.289            900         28.244

Norte de Minas            900         27.289            900         28.244

Rio Doce            900         27.289            900         28.244

Sul de Minas            900         27.289            900         28.244

Triângulo            900         27.289            900         28.244

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 81.867,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A emenda ora apresentada possibilitará a integração e participação dos

jovens das regiões Jequitinhonha/Mucuri, Sul de Minas e Triângulo nos processos

social, econômico e político do Estado.

------------------------------

Emenda nº 66  Autoria: Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Programa: 040 - PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS EMPRESAS-ÂNCORAS

- Ação: 1345 - PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO ESTADO NA ATRAÇÃO DE

EMPRESAS DE IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            106        106.000              0              0

Mata             50         50.000

------------------------------

Emenda nº 67  Autoria: Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Programa: 040 - PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS EMPRESAS-ÂNCORAS

- Ação: 1348 - FINDES PRÓ-GIRO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO

INTEGRADO
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Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba            664        664.000            715        715.478

Central         72.048     72.048.000         78.022     78.021.050

Centro Oeste          1.033      1.033.000          1.112      1.112.324

Mata            486        486.000             93         92.978

Sul de Minas         16.041     16.041.000         17.274     17.273.890

Triângulo         26.728     26.728.000         28.784     28.784.280

------------------------------

Emenda nº 68  Autoria: Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Programa: 040 - PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS EMPRESAS-ÂNCORAS

- Ação: 1349 - FINDES PRO-INVEST - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A

MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO.

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central         73.000     73.000.000              0              0

Centro Oeste          4.000      4.000.000              0              0

Estadual              0              0        257.000    257.000.000

Mata         24.000     24.000.000              0              0

Sul de Minas         27.000     27.000.000              0              0

Triângulo         52.000     52.000.000              0              0

------------------------------

Emenda nº 69  Autoria: João Leite - PSDB

Programa: 234 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Ação: .... - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CAE/MG

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade: Dar condições ao conselho de cumprir suas atribuições no Estado de

Minas Gerais.

Produto: AÇÃO APOIADA

Unidade de medida: FISCALIZAÇÃO
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Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            150        130.000            200        170.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 130.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: DAR CONDIÇÕES AO CONSELHO PARA ACOMPANHAR E

CONTROLAR A REPARTIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS

RECURSOS DO PNAE PARA PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

------------------------------

Emenda nº 70  Autoria: João Leite - PSDB

Programa: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação: .... - REALIZAÇÃO DO 8º ENCONTRO DOS CONSELHOS

Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

SOCIAL

Finalidade: PROMOVER O VIII ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHOS.

Produto: CONSELHO APOIADO

Unidade de medida: EVENTO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1        300.000              0              0

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: Dicutir políticas públicas para a população idosa visando o fortalecimento

da rede de promoção e proteção.

------------------------------

Emenda nº 71  Autoria: João Leite - PSDB

Programa: 234 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Ação: .... - HORTAS ESCOLARES

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
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Finalidade: CRIAR E MANTER HORTAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS,

CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

E PARA O ABASTECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM PRODUTOS

SAUDÁVEIS E ADEQUADOS

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Unidade de medida: ESCOLA

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual          1.800        988.350          3.600      1.976.700

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 988.350,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: As hortas escolares, além de ser uma das principais fontes de alimentos

de que uma escola pode dispor, é um eixo da prática pedagógica e da formação da

cultura que privilegia os hábitos saudáveis na alimentação.

------------------------------

Emenda nº 72  Autoria: João Leite - PSDB

Programa: 234 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Ação: .... - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS HUMANOS

ENVOLVIDOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade: CAPACITAR OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE ESTADUAL, COM A

COLABORAÇÃO DE NUTRICIONISTAS E TÉCNICOS DE NUTRIÇÃO EDIETÉTICA.

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Unidade de medida: ESCOLA

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual          3.594        250.000          3.594        250.000

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 250.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: SUPRIR PARCIALMENTE AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS

ALUNOS COM VISTAS A GARANTIR A IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE

SEGURANÇA ALIMENTAR E CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DE BONS

HÁBITOS ALIMENTARES.

------------------------------

Emenda nº 73  Autoria: João Leite - PSDB

Programa: 234 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Ação: .... - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS COZINHAS

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade: MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS COZINHAS, ÁREAS DE

ARMAZENAGEM, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES.

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Unidade de medida: ESCOLA

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            500      3.000.000            750      4.500.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 3.000.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: Melhoria da produção e distribuição  de refeições do programa de

alimentação escolar.

------------------------------

Emenda nº 74  Autoria: João Leite - PSDB

Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA

Ação: .... - JOGOS ABERTOS DA MELHOR IDADE

Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA

JUVENTUDE - SEEJ
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Finalidade: INCENTIVAR  E INCREMENTAR  A PRÁTICA ESPORTIVA E O LAZER

DA POPULÇÃO IDOSA  DO ESTADO ATRAVÉS  DO EVENTO QUE POSSIBILITA

PELO PÚBLICO ATENDIDO UMA ASSOCIAÇÃO COM  O TURISMO.

Produto: IDOSO ATENDIDO

Unidade de medida: PESSOA

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual          1.000        200.000          1.500        250.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: Verificamos um demanda crescente dos grupos da melhor idade por

espaços, programas de atividades esportivas e de lazer, muito importantes e eficazes

no tratamento e prevenção de doenças que afetam esta parcela cada vez mais

crescente da população.

------------------------------

Emenda nº 75  Autoria: João Leite - PSDB

Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA

Ação: .... - PARA BOLA NOS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR

Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA

JUVENTUDE - SEEJ

Finalidade: Equipar os campos de futebol amador com redes de proteção.

Produto: CAMPO DE FUTEBOL REVITALIZADO

Unidade de medida: CAMPO DE FUTEBOL

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central            100        500.000            150        750.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL
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Justificativa: A ação ora proposta significa um passo adiante neste processo e o

fortalecimento do futebol amador neste Estado. A instalação deste equipamento

atende a uma demanda antiga do segmento que tem um elevado custo de reposição

de bolas perdidas face a inexistência do mesmo.

------------------------------

Emenda nº 76  Autoria: João Leite - PSDB

Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA

Ação: .... - CONCESSÃO DA BOLSA ATLETA ESTADUAL

Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA

JUVENTUDE - SEEJ

Finalidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Produto: ATLETA APOIADO

Unidade de medida: ATLETA

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              1              1              1              1

------------------------------

Emenda nº 77  Autoria: Braulio Braz - PTB

Programa: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG - Ação:

1328 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E DOS CAMPI

DA UEMG

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Mata              1         10.000

Triângulo              3     18.898.103              0              0

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Implantar o Campus da Uemg em Leopoldina.

------------------------------

Emenda nº 78  Autoria: Braulio Braz - PTB
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Programa: 216 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS - Ação: 4139 -

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              9        990.000             10      1.040.000

Mata              1         10.000

Justificativa: Execução de estudos preliminares para construção do anel rodoviário

que liga a MG-329 à BR-120, em Ponte Nova.

------------------------------

Emenda nº 79  Autoria: Braulio Braz - PTB

Programa: 216 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS - Ação: 4139 -

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              9        990.000             10      1.040.000

Mata              1         10.000

Justificativa: Execução de projeto atualizado para construção do contorno rodoviário

em Espera Feliz.

------------------------------

Emenda nº 80  Autoria: Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Programa: 242 - SUPERVISÃO E EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR

Ação: .... - Estudos de viabilidade para transferência de Gestão da Universidade Vale

do Rio Verde - UNICOR

Unidade Orçamentária: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Finalidade: Elaborar estudos de viabilidade para transferência de gestão da

Universidade Vale do Rio Verte - UNICOR para o poder público estadual

Produto: ESTUDO REALIZADO.

Unidade de medida: ESTUDO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011
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Sul de Minas              1         10.000              0              0

------------------------------

Emenda nº 81  Autoria: Gil Pereira - PP

Programa: 028 - MINAS SEM FOME

Ação: .... - Apoio à comercialização direta

Unidade Orçamentária: 3041 - EMPRESA  DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Apoiar a organização formal dos agricultores familiares para a realização

de venda direta de seus produtos para a alimentação escolar, programas públicos de

abastecimento e demais oportunidades de comercialização.

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            600        300.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: Restauração de ação excluída na proposta de revisão do PPAG

2008/2011 para o exercício 2010, em função de sua importância para a geração de

renda e para a melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares do Estado.

------------------------------

Emenda nº 82  Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Programa: 727 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - Ação: 1118 - CONSTRUÇÃO,

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              2      5.000.000              4      2.000.000

Centro Oeste              1        100.000              1        100.000

Mata              0              0              0              0

Sul de Minas              0              0              0              0
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DO REGIONAL DE DIVINÓPOLIS

------------------------------

Emenda nº 83  Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Programa: 056 - POTENCIALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA LOGÍSTICA DA

FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL - Ação: 1272 - PAVIMENTAÇÃO E

RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS EM OUTRAS REGIÕES

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              0              0              0              0

Centro Oeste              4      2.010.000              2     18.035.000

Sul de Minas              0              0              2     11.500.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA MG-335 NO TRECHO QUE LIGA O

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO AO MUNICÍPIO DE RESENDE COSTA

PASSANDO PELO DISTRITO DE MERCÊS DE ÁGUA LIMPA E A SEDE DO

MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO

------------------------------

Emenda nº 84  Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Programa: 056 - POTENCIALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA LOGÍSTICA DA

FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL - Ação: 1272 - PAVIMENTAÇÃO E

RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS EM OUTRAS REGIÕES

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              0              0              0              0

Centro Oeste              4      2.010.000              2     18.035.000

Sul de Minas              0              0              2     11.500.000
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA MG 423, NO TRECHO QUE LIGA O

MUNICÍPIO DE PITANGUI AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS

------------------------------

Emenda nº 85  Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Programa: 056 - POTENCIALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA LOGÍSTICA DA

FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL - Ação: 1272 - PAVIMENTAÇÃO E

RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS EM OUTRAS REGIÕES

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              0              0              0              0

Centro Oeste              4      2.010.000              2     18.035.000

Sul de Minas              0              0              2     11.500.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA MG-429, NO TRECHO QUE LIGA O

MUNICÍPIO DE LUZ AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA PASSANDO PELO

DISTRITO DE ESTEIOS.

------------------------------

Emenda nº 86  Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Programa: 056 - POTENCIALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA LOGÍSTICA DA

FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL - Ação: 1272 - PAVIMENTAÇÃO E

RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS EM OUTRAS REGIÕES

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              0              0              0              0

Centro Oeste              4      2.010.000              2     18.035.000

Sul de Minas              0              0              2     11.500.000
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA MG-430, NO TRECHO QUE LIGA O

MUNICÍPIO DE IGARATINGA À MG-050

------------------------------

Emenda nº 87  Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Programa: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG - Ação:

4244 - BOLSAS A ALUNOS CARENTES DAS FUNDAÇÕES ASSOCIADAS À UEMG

- PROUEMG

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              1         10.000              1         10.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: GARANTIR BOLSAS DE ESTUDO PARA AS UNIDADES AGREGADAS

DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG

------------------------------

Emenda nº 88  Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Programa: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação: .... - APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES

Unidade Orçamentária: 4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Finalidade: APOIO TÉCNICO MATERIAL AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOS TUTELARES

VISANDO A AGILIDADE E EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA

COMUNIDADE LOCAL

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011



____________________________________________________________________________
663

Estadual              1         10.000              1         10.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: ACRÉSCIMO DE AÇÃO COM VISTA A DAR SUPORTE À

MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES

------------------------------

Emenda nº 89  Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Programa: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG

Ação: .... - APOIO A UEMG, UNIMONTES E ÀS FUNDAÇÕES ASSOCIADAS

Unidade Orçamentária: 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: APOIO FINANCEIRO À UEMG, UNIMONTES E FUNDAÇÕES

ASSOCIADAS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS DOS CAMPUS E

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              1         10.000              1         10.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: MELHORAR O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NO

ESTADO, COM MELHORIA NO CAMPUS E NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

PARA A UEMG, UNIMONTES E FUNDAÇÕES ASSOCIADAS

------------------------------

Emenda nº 90  Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Programa: 161 - PROGRAMA DE GESTÃO DO AGRONEGÓCIO

Ação: .... - APOIO FINANCEIRO A PREFEITURAS MUNICIPAIS, SINDICATOS

RURAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS
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Unidade Orçamentária: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Finalidade: CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORAMENTO E AQUISIÇÃO DE

EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E IMPLEMENTOS PARA

PARQUES DE EXPOSIÇÕES, SINDICATOS RURAIS E ASSOCIAÇÕES

COMUNITÁRIAS RURAIS

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              1         10.000              1         10.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: ESTIMULAR O APARELHAMENTO MECÂNICO DA AGRICULTURA

POR MEIO DA GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS

------------------------------

Emenda nº 91  Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Programa: 116 - CAMINHOS DE MINAS

Ação: .... - APOIO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA

CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO ESTADO DE

MINAS GERAIS

Unidade Orçamentária: 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

Finalidade: RECURSOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSERVAÇÃO E

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              1         10.000              1         10.000

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: IMPLANTAR PROJETOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS

VICINAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

------------------------------

Emenda nº 92  Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Programa: 103 - APOIO FINANCEIRO AO TURISMO MINEIRO

Ação: .... - ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA

Unidade Orçamentária: 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

Finalidade: AMPLIAR, SEGMENTAR E QUALIFICAR O MERCADO DE TRABALHO,

ESTRUTURAR OS DESTINOS TURÍSTICOS E VIABILIZAR NOVOS DESTINOS;

DAR QUALIDADE AO PRODUTO TURÍSTICO E AUMENTAR O SEU NÚMER,

DIVERSIFICAR A OFERTA TURÍSTICA ATRAVÉS DO APROVEITAMENTO DA

PLURALIDADE DO POTENCIAL MINEIRO; INCENTIVAR TODOS OS SEGMENTOS

DA CADEIA PRODUTIVA, AUMENTAR O FLUXO E A PERMANÊNCIA DO

TURISTA, GERANDO RENDA E EMPREGO (DIRETOS/INDIRETOS) E

IDENTIFICAR A OFERTA E A DEMANDA DO TURISMO ESTADUAL, EM ESPECIAL

DO POTENCIAL DOS GRANDES LAGOS DO ESTADO

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              1         10.000              1         10.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: CRIAÇÃO DE AÇÃO COM VISTAS A GARANTIR O INVESTIMENTO

NA POTENCIALIDADE TURÍSTICA DOS GRANDES LAGOS DO ESTADO

------------------------------

Emenda nº 93  Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA
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Ação: .... - CRIAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR

Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA

JUVENTUDE - SEEJ

Finalidade: EDUCAR PELO ESPORTE, PROMOVER A CULTURA DO ESPORTE E

DA ATIVIDADE FÍSICA E BENEFICIAR O CIDADÃO POR MEIO DAS

OPORTUNIDADES DE UM ESTILO DE VIDA MAIS SAUDÁVEL

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              1         10.000              1         10.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: ESTA AÇÃO VISA A CRIAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL

AMADOR NO ESTADO PARA PROPORCIONAR A CULTURA DO ESPORTE E DA

ATIVIDADE FÍSICA

------------------------------

Emenda nº 94  Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Programa: 118 - GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL

Ação: .... - CRIAÇÃO DE UM CIRCO CULTURAL ITINERANTE

Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade: APOIAR A CULTURA COM A CRIAÇÃO DE UM CIRCO CULTURAL

ITINERANTE

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              1         10.000              1         10.000

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: APOIAR A CULTURA DO ESTADO COM A CRIAÇÃO DE UM CIRCO

ITINERANTE

------------------------------

Emenda nº 95  Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Programa: 727 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Ação: .... - ELABORAÇÃO DE PROJETOS VISANDO A AMPLIAÇÃO DO CAMPI DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI EM DIVINOPOLIS

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO  DE TRANSPORTES  E

OBRAS PÚBLICAS

Finalidade: ELABORAR ETAPA DAS OBRAS CORRESPONDENTES A PROJETOS

ARQUITETÔNICOS E EXECUTIVOS PARA AMPLIAR O CAMPI DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI NO MUNICÍPIO DE

DIVINÓPOLIS

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Centro Oeste              1         10.000              1         10.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: ELABORAR PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DO CAMPI DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI NO MUNICÍPIO DE

DIVINÓPOLIS

------------------------------

Emenda nº 96  Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Programa: 056 - POTENCIALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA LOGÍSTICA DA

FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL - Ação: 1272 - PAVIMENTAÇÃO E

RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS EM OUTRAS REGIÕES
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Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual             1         10.000              1         10.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA MG-335 NO TRECHO QUE LIGA O

DISTRITO DE MERCÊS DE ÁGUA LIMPA AO MUNICÍPIO DE NAZARENO

------------------------------

Emenda nº 97  Autoria: João Leite - PSDB

Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA

Ação: .... - CAMPOS VERDES

Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA

JUVENTUDE - SEEJ

Finalidade: Gramar (Grama natural ou Sintética) os campos de varzea e arborizar o

entorno para melhoria da prática do futebol amador e do lazer da comunidade.

Produto: CAMPO DE FUTEBOL REVITALIZADO

Unidade de medida: CAMPO DE FUTEBOL

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central             10          1.000             15          1.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: Considerando a importância e os benefícios aos atletas, público e

comunidades envolvidas com a prática de futebol amador nos campos da região

metropolitana de B.H., bem como, a necessidade de revitalizar estes espaços de

convivência comunitária, processo iniciado com a vitoriosa ação do programa campos

de luz.

------------------------------

Emenda nº 98  Autoria: João Leite - PSDB



____________________________________________________________________________
669

Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA

Ação: .... - CONCESSÃO DA BOLSA ATLETA

Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA

JUVENTUDE - SEEJ

Finalidade: APOIAR OS ATLETAS MINEIROS NO SEU PROCESSO DE

TREINAMENTO, BEM COMO SUA PARTICIPAÇÃO NAS COMPETIÇÕES DO

CALENDÁRIO ESPORTIVO ESTADUAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

Produto: ATLETA APOIADO

Unidade de medida: ATLETA

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            170      1.500.000            200      1.750.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.500.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A concessão de benefício pretendido constituí um avanço significativo na

construção da política estadual de esporte. O instrumento do Bolsa Atleta ja

regulamentado por lei nescessita de recursos imediatos para garantir sua

implementação.

------------------------------

Emenda nº 99  Autoria: João Leite - PSDB

Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA

Ação: .... - REALIZAÇÃO DA 3º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ESPORTES E

SUAS RESPECTIVAS ETAPAS MUNICIPAIS

Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA

JUVENTUDE - SEEJ

Finalidade: VIABILIZAR E GARANTIR A REALIZAÇÃO DA 3º CONFERÊNCIA

ESTADUAL DE ESPORTES PREPARATÓRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO

NA CONFERÊNCIA NACIONAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO/APOIADO

Unidade de medida: EVENTO
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Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual          1.200        300.000          1.500        375.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: REALIZAÇÃO DO EVENTO TORNA-SE NECESSÁRIA E

OBRIGATÓRIA FACE A 3º CONFERÊNCIA NACIONAL   DO ESPORTE QUE SERÁ

REALIZADA PELO MINISTÉRIO DO ESPORTE EM 2011. NESSE SENTIDO O

ESTADO DE MINAS GERAIS QUE VEM PARTICIPANDO EFETIVAMENTE E COM

UMA PARTICIPAÇÃO EXPRESSIVA DOS NOSSOS MUNICÍPIOS NESTE

PROCESSO DE DISCUSSÃO E FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS PARA O

CRESCIMENTO DO DESPORTO BRASILEIRO,  PRECISA DE GARANTIR

RECURSOS PARA ORGANIZAÇÃO DAS ETAPAS MUNICIPAIS E DA ETAPA

ESTADUAL DA CONFERÊNCIA.

------------------------------

Emenda nº 100  Autoria: Cecília Ferramenta - PT

Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA - Ação: 1215 - CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE

PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE

Mudança de produto para: ATLETA APOIADO

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              0              0             36         17.280

Central            598        239.200            897        430.560

Centro Oeste            130         52.000            201         96.480

Jequitinh/Mucuri              0              0              0              0

Mata            215         86.000            251        120.480

Norte de Minas            108         43.200            144         69.120

Rio Doce            170         68.000            120         57.600

Sul de Minas            553        221.200            589        282.720

Triângulo            226         90.400            262        125.760
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Justificativa: O objetivo desta emenda é ampliar o número de atletas atendidos na

Região do Rio Doce, que está com a menor previsão entre as regiões. O Vale do Aço

tem um enorme potencial como pólo de desenvolvimento do esporte, hoje sub

aproveitado

------------------------------

Emenda nº 101  Autoria: Cecília Ferramenta - PT

Programa: 127 - INFRA-ESTRUTURA RURAL - Ação: 4051 - PISCICULTURA

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinh / Mucuri              2          1.000              3          1.560

Norte de Minas              1            500              1            520

Rio Doce              1            500

Justificativa: A Região do Rio Doce é considerada propícia para o desenvolvimento

da piscicultura devido ao clima e abundância de água, o que justifica a criação de um

pólo de piscicultura como alternativa de renda e emprego para a agricultura familiar.

------------------------------

Emenda nº 102  Autoria: Cecília Ferramenta - PT

Programa: 049 - SAÚDE EM CASA - Ação: 1127 - FINANCIAMENTO DE REFORMA,

CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba             22      2.660.000              0              0

Central            100     12.130.000              0              0

Centro Oeste             43      6.050.000              0              0

Estadual              0         50.000            388     26.615.018

Jequitinh/ Mucuri             43      6.700.000              0              0

Mata             77     11.520.000              0              0

Noroeste             10      1.540.000              0              0

Norte de Minas             71      9.920.000              0              0

Rio Doce             86     11.600.000              0              0

Sul de Minas             83     11.820.000              0              0
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Triângulo             30      3.710.000              0              0

Justificativa: Remanejamento de metas, ampliando a meta física e financeira para

construção e aquisição de equipamentos para as unidades básicas de saúde do PSF

na Região do Rio Doce.

------------------------------

Emenda nº 103  Autoria: Cecília Ferramenta - PT

Programa: .... - DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO

AÇO

Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços

Unidade Responsável: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

REGIONAL E POLÍTICA URBANA

Tipo de Programa: Finalístico

Objetivo: PROMOVER A GESTÃO INTEGRADA E IMPLANTAR O PLANO DIRETOR

DA REGIÃO METROPOLITANA  DO VALE DO AÇO, TORNANDO-A MAIS

COMPETITIVA E ELEVANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS

METROPOLITANOS

Objetivo Estratégico:

- FORTALECER O SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA,

ESPECIALMENTE DAS CIDADES-PÓLO.

Resultado Finalístico:

- AUMENTAR O NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM ÍNDICE MINEIRO DE

RESPONSABILIDADE SOCIAL - IMRS MAIOR QUE 0,7

Ação: .... - PLANEJAMENTO METROPOLITANO NA RMVA

Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

REGIONAL E POLÍTICA URBANA

Finalidade: ELABORAR O PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO

INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

Produto: PLANO ELABORADO

Unidade de medida: PLANO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011
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Rio Doce              1        700.000

Ação: .... - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA RMVA

Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

REGIONAL E POLÍTICA URBANA

Finalidade: IMPLEMENTAR PLANOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS

MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

Produto: PLANO ELABORADO

Unidade de medida: PLANO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Rio Doce              4        300.000

Ação: .... - REGULAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO DA RMVA

Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

REGIONAL E POLÍTICA URBANA

Finalidade: ELABORAR PLANO DE GESTÃO DE RISCO EM ASSENTAMENTOS

PRECÁRIOS E INTEGRAR SISTEMA DE REGULAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO

SOLO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

Produto: SISTEMA IMPLANTADO.

Unidade de medida: SISTEMA

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Rio Doce              1        300.000

Ação: .... - IMPLANTAÇÃO DA AGÊNCIA METROPOLITANA DA RMVA E

ESTRUTURAÇÃO DOS ORGÃOS DE GESTÃO METROPOLITANA DA RMVA

Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

REGIONAL E POLÍTICA URBANA

Finalidade: IMPLANTAR E DESENVOLVER A AGÊNCIA METROPOLITANA DA

RMVA E ESTRUTURAR OS DEMAIS ORGÃOS DO ARRANJO INSTITUCIONAL DE

GESTÃO METROPOLITANA

Produto: ÓRGÃO IMPLANTADO/ESTRUTURADO

Unidade de medida: ÓRGÃO
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Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Rio Doce              1        300.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Este Programa foi incluído na revisão do PPAG para o exercício de

2009, não tendo sido implantado devido a injunções políticas regionais. No entanto,

existe um compromisso da atual administração de retomada e consolidação da

implantação da Região Metropolitana do Vale do Aço, não se justificando a sua

exclusão para o exercício de 2010.

------------------------------

Emenda nº 104  Autoria: Cecília Ferramenta - PT

Programa: 116 - CAMINHOS DE MINAS - Ação: 4127 - MANUTENÇÃO DE

ESTRADAS VICINAIS

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba            308        187.978            308        188.697

Central          2.021        168.812          2.214        384.412

Centro Oeste          2.107        242.957          2.107        297.875

Jequitinh/Mucuri          1.308         76.314          1.308         79.366

Mata          3.054        328.274          3.054        355.405

Noroeste          1.094         63.867          1.094         66.421

Norte de Minas            752        203.877            752        215.632

Rio Doce            400        332.500            207        182.551

Sul de Minas            146        168.549            146        178.890

Triângulo          1.631         95.172          1.631         98.978

Justificativa: A Região do Rio Doce é formada por um  grande número de pequenos

Municípios, predominantemente rurais e com baixa arrecadação própria,

necessitando portanto de um maior apoio do Estado, através da Ruralminas, para a
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manutenção da sua extensa rede de estradas vicinais, de forma a garantir a

trafegabilidade durante todo o período do ano.

------------------------------

Emenda nº 105  Autoria: Cipe Rio Doce

Programa: .... - REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE

Área de Resultado: Qualidade Ambiental

Unidade Responsável: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Tipo de Programa: Apoio a Políticas Públicas e Áreas Específicas

Objetivo: VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO

PROPOSTAS NO PLANO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO

RIO DOCE

Objetivo Estratégico:

- APRIMORAR A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, VISANDO À

DISPONIBILIDADE E À QUALIDADE DA ÁGUA E A REDUÇÃO DOS CONFLITOS

EM TORNO DE SEU USO.

Resultado Finalístico:

- AUMENTAR O ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA (IQA)

Indicador do Programa:

Indicador (unidade de medida): IQA RIO DOCE (ADMENSIONAL)

Data Referência: 31/12/2009  Índice Referência: 5.000.000,00  Meta 2011:

5.000.000,00

Ação: .... - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERVENÇÕES DE SANEAMENTO

PARA OS MUNICÍPIOS FORA DA CONCESSÃO DA COPASA

Unidade Orçamentária: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Finalidade: APOIAR PREFEITURAS COM BAIXA CAPACIDADE TÉCNICA E

FINANCEIRA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERVENÇÕES DE

SANEAMENTO RURAL  COM O OBJETIVO DE REVITALIZAR A BACIA DO RIO

DOCE

Produto: PROJETO ELABORADO.
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Unidade de medida: PROJETO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Rio Doce              1        500.000              1        500.000

Ação: .... - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO NA BACIA DO RIO DOCE

Unidade Orçamentária: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Finalidade: CAPACITAÇÃO DE UM PROFESSOR EM CADA UMA DAS CIDADES

MINEIRAS DA BACIA DO RIO DOCE COM O OBJETIVO DE DISSEMINAR

INFORMAÇÃO, CONCIENTIZAR E MOBILIZAR A POPULAÇÃO PARA O

PROCESSO DE REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE

Produto: CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES

Unidade de medida: PROFESSOR CAPACITADO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Rio Doce            210         50.000

Ação: .... - AMPLIAÇÃO DA BASE FLORESTAL NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO

DOCE

Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Finalidade: PROMOVER A RECUPERAÇÃO DA BASE FLORESTAL NA BACIA DO

RIO DOCE,  MEDIANTE FOMENTO AOS PRODUTORES RURAIS PARA

PROTEÇÃO DE NASCENTES, COM DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS DE ESPÉCIES

ADEQUADAS A REVEGETAÇÃO CILIAR, DE GALERIA E DE TOPO DE MORRO

Produto: ÁREA AMBIENTAL RECUPERADA.

Unidade de medida: HECTARE

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Rio Doce            100         50.000          1.000        500.000

Ação: .... - MONITORAMENTO DAS  ÁGUAS PARA AVALIAÇÃO DA POLUIÇÃO

HÍDRICA

Unidade Orçamentária: 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS
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Finalidade: REALIZAR O MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E

REALIZAR O MAPEAMENTO DE ÁREAS VULNERÁVEIS DA BACIA

HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE

Produto: REDE DE MONITORAMENTO DA ÁGUA IMPLANTADA

Unidade de medida: REDE

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Rio Doce              1        400.000              1        400.000

Ação: .... - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade Orçamentária: 4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: FINANCIAR A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE COLETA E

TRATAMENTO DE ESGOTO NAS CIDADES MINEIRAS DA BACIA DO RIO DOCE.

Produto: SISTEMA  IMPLANTADO

Unidade de medida: SISTEMA

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Rio Doce              4      4.000.000              4      4.000.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 4.000.000,00 - Programa: 046 - REVITALIZAÇÃO DO RIO DAS VELHAS -

META 2010 - Ação: 1124 - APOIO ÀS AÇÕES DE INTERVENÇÃO DE

SANEAMENTO E FUNDOS DE VALE

Justificativa: Várias ações de revitalização da Bacia do Rio Doce vem sendo

desenvolvidas nos últimos anos, como o Projeto Rio Doce Limpo, patrocinado pela

Cipe Rio Doce,  o Diagnóstico dos Sistemas de Esgotamento Sanitário das principais

cidades da Bacia, patrocinado pela Sedru, o Plano de Convivência com as Cheias do

Ministério do Meio Ambiente.

Atualmente está sendo elaborado o PIRH - Plano Integrado de Recursos Hídricos da

Bacia Hidrográfica do Rio Doce, instrumento de gestão de recursos hídricos,

resultado de uma parceria entre o Estado de Minas Gerais e do Espírito Santo.
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O Plano tem como horizonte de planejamento  para implantação dos programas de

investimento um período de 10 anos para implantação de seus programas e projetos,

com prioridades de ações escalonadas no tempo e no espaço, com as respectivas

avaliações de custos, para compor o modelo de gerenciamento integrado de recursos

hídricos da bacia,

Consideramos importante a inclusão deste Programa no PPAG mineiro, como forma

de garantir uma ação articulada entre todos os atores envolvidos  numa perspectiva

de planejamento de longo prazo.

------------------------------

Emenda nº 106  Autoria: João Leite - PSDB

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAIS DE POLÍTICAS

PÚBLICAS PARA MULHERES

Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

SOCIAL

Finalidade: Fazer cumprir os preceitos constitucionais da democracia participativa do

brasil, que permitem a participação direta da sociedade nos processos decisórios, em

questões que dizem respeito à população, qual seja, políticas públicas direcionadas

ás mulheres.

Produto: EVENTO APOIADO

Unidade de medida: EVENTO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            100        150.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 150.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: Oportunizar às mulheres um espaço de manifestação de interesses

coletivos, tendo como horizonte políticas públicas congruentes com os princípios de

igualdade de gêner, considerando uma compreensão ampliada dos direitos da

mulher, articulada intersetorialmente com outras áreas das políticas públicas.
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------------------------------

Emenda nº 107  Autoria: João Leite - PSDB

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - FORMAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITOS DA MULHER

E CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIRAS

Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

SOCIAL

Finalidade: Formar e capacitar conselhos municipais vinculados à políticas de

promoção dos direitos da mulher para o exercício do controle social, formulação e

desenvolvimento das políticas públicas dirigidas às mulheres.

Produto: CONSELHO APOIADO

Unidade de medida: CONSELHO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            250        100.000            300        120.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 250.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: A política de promoção e defesa dos direitos das mulheres visa construir

a igualdade de gêner, considerando toda diveridade, sob vários aspectos. É sempre

oportuno lembrar que, no interior do Estado, os Conselhos Municipais de Direitos da

Mulher constituem, acima de tudo, em porta vozes para questões recorrentes como a

violência contra as mulheres, violação de direitos, não acesso às políticas públicas,

entre outras. Por outro lado, aumenta a cada dia a demanda de todas as regiões do

Estado  por conselhos,  bem como por informações e diretrizes, que venham balizar o

processo de capacitação e contribuir para a efetividade do controle social.

------------------------------

Emenda nº 108  Autoria: Antônio Carlos Arantes - PSC

Programa: 723 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - Ação: 2117 - CONSTRUÇÃO E

REFORMA DE UNIDADES PREDIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)
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Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              1      1.050.000              1      2.808.000

Central              9     28.570.000              8     18.054.000

Centro Oeste              0      5.200.000              2      2.361.000

Estadual              5      6.000.000              4     16.700.000

Mata              2      7.700.000              1     25.820.070

Norte de Minas              3      3.450.000              0              0

Rio Doce              1      1.550.000              1      1.260.000

Sul de Minas              3      7.950.000              2      4.606.000

Triângulo              0     18.550.000              0     66.827.000

------------------------------

Emenda nº 109  Autoria: Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Programa: 035 - PRO-ACESSO - Ação: 1306 - MELHORIA DA ACESSIBLIDADE DE

MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE

Mudança de finalidade para: PAVIMENTAÇÃO DA MG 217, ENTRE OS MUNICÍPIO

DE MALACACHETA E ÁGUA BOA

Mudança de produto para: MUNICÍPIO ATENDIDO.

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central             10     79.899.000              0              0

Centro Oeste              1      3.136.000              0              0

Jequitinh/Mucuri             15     72.034.000              0              0

Mata             10     56.052.000              0              0

Noroeste              4     27.797.000              0              0

Norte de Minas             19     94.448.000              0              0

Rio Doce             11     83.022.000              0              0

Sul de Minas              8     47.987.000              0              0

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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Justificativa: A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização aprovou, em

audiência pública realizada no Município de Malacacheta,  requerimento propondo a

pavimentação da MG 217, no trecho que liga esta cidade e a cidade de Água Boa,

único trecho ainda não pavimentado desta rodovia.

------------------------------

Emenda nº 110  Autoria: Gláucia Brandão - PPS

Programa: 123 - FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL - Ação: 4155 -

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E ARTE - ESPAÇO CULTURARTE

Mudança de nome para: IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DE

RIBEIRÃO DAS NEVES- ESPAÇO CULTURARTE

Mudança de produto para: CENTRO CULTURAL IMPLANTADO.

Mudança de unidade de medida para: % (PERCENTUAL) DE REALIZAÇÃO

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1      1.250.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.250.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 111  Autoria: Gláucia Brandão - PPS

Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA

Ação: .... - implantação de infraestrutura em campos de futebol de Ribeirão das

Neves

Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA

JUVENTUDE - SEEJ

Finalidade: estruturar campos de futebol, dotando-os de alambrado, vestiário com

banheiros, bancos e iluminação.

Produto: INFRA-ESTRUTURA IMPLANTADA

Unidade de medida: CAMPO DE FUTEBOL

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011
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Central              1        720.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 720.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: O Município de Ribeirão das Neves possui diversos campos de futebol

sem qualquer estrutura para a prática desse esporte. Dotar tais espaços com a

infraestrutura adequada, além de proporcionar a seus usuários melhores condições

para prática do esporte, oferece-lhes maior segurança e comodidade, além de uma

vida mais saudável.

------------------------------

Emenda nº 112  Autoria: Gláucia Brandão - PPS

Programa: 195 - CONSOLIDAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS - MINAS DO

PRINCÍPIO AO FIM - Ação: 4472 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA CADEIAS

PRODUTIVAS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

Mudança de finalidade para: Promover o associativismo, dotando recursos para o

Movimento de Economia Solidária- ECOSOL

Mudança de produto para: AÇÃO APOIADA

Mudança de unidade de medida para: A DEFINIR

Transferência da ação para o programa: 155 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS

GERENCIAIS CORPORATIVOS

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1         10.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A economia solidária tem sido um fator de promoção social e econômico

de grupos menos favorecidos e congrega um número expressivo de pessoas cujas

atividades são reconhecidas pela sociedade.

------------------------------

Emenda nº 113  Autoria: Gláucia Brandão - PPS
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Programa: 058 - CENTRO DA JUVENTUDE DE MINAS GERAIS - PLUG MINAS

Ação: .... - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE DE RIBEIRÃO DAS

NEVES

Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade: CONSTRUIR E EQUIPAR UM CENTRO DA JUVENTUDE EM RIBEIRÃO

DAS NEVES

Produto: CENTRO IMPLANTADO

Unidade de medida: CENTRO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1        500.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 114  Autoria: Gláucia Brandão - PPS

Programa: 189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA,  EXERCÍCIO DA POLÍCIA

JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

Ação: .... - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL EM

RIBEIRÃO DAS NEVES

Unidade Orçamentária: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: CRIAR UMA UNIDADE DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL EM RIBEIRÃO

DAS NEVES

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1        100.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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------------------------------

Emenda nº 115  Autoria: Gláucia Brandão - PPS

Programa: 049 - SAÚDE EM CASA

Ação: .... - IMPLANTAÇÃO DE 10 UNIDADES COMPARTILHADAS DO PROGRAMA

SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIBEIRÃO DAS NEVES

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: PROVER A POPULAÇÃO DE RIBEIRÃO DAS NEVES DE ASSISTÊNCIA

EM SAÚDE DA FAMÍLIA, COM QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR AOS

CIDADÃOS O ATENDIMENTO DE SUAS NECESSIDADES BÁSICAS

Produto: PROGRAMA IMPLEMENTADO

Unidade de medida: PROGRAMA

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central             10        780.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 780.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 116  Autoria: Jayro Lessa - DEM

Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS - Ação: 4234 - CO-FINANCIAMENTO DE

SERVIÇOS E BENEFÍCIOS  PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO

BÁSICA

Mudança de finalidade para: CO-FINANCIAR OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO

DIRETA OU INDIRETA (REDE SOCIOASSISTENCIAL) DE PROTEÇÃO SOCIAL

BÁSICA, OFERTANDO SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS

(CONTINUADOS E EVENTUAIS) QUE GARANTAM A SOBREVIVÊNCIA, O

ACOLHIMENTO, A CONVIVÊNCIA E A SOCIALIZAÇÃO DE PESSOAS E FAMÍLIAS

EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (POBREZA, PRIVAÇÃO,

FRAGILIDADE DE VÍNCULOS), INCLUINDO O TRASLADO / REPATRIAÇÃO DE

CORPOS DE MINEIROS FALECIDOS / VITIMADOS NO EXTERIOR.
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Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              2        119.280              2        119.280

Central             36      2.185.920             36      2.185.920

Centro Oeste             11        735.360             11        735.360

Estadual             70      4.950.000            133      8.857.680

Jequitinh/Mucuri             10        712.800             10        712.800

Mata             25      1.074.960             25      1.074.960

Noroeste              2        183.600              2        183.600

Norte de Minas             18      1.049.520             18      1.049.520

Rio Doce             14        844.800             14        844.800

Sul de Minas             19        696.480             19        696.480

Triângulo              8        572.880              8        572.880

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Cada vez mais se faz necessária a implantação definitiva do incremento

das ações de co-financiamento de serviços e benefícios para municípios na execução

de proteção básica, vinculadas ao Programa de Implantação do SUAS em Minas

Gerais.

Como pretendido, visa-se a oferta de auxílio financeiro para as famílias de mineiros

falecidos / vitimados no exterior, cujas famílias carentes não dispõem de recursos

para custear o traslado / repatriação dos corpos de seus entes queridos.

Segundo a Comissão Especial de Apoio ao Imigrante Mineiro, em seu Relatório Final,

os imigrantes representam importante aporte de recursos oriundos dos EUA e da

Europa, promovendo desenvolvimento e justiça social.

Conforme as previsões de metas financeiras para o seu custeio, é proposta a

disponibilização de R$ 100.000,00 por ano, o que é capaz de repatriar cerca de

5(cinco) corpos, valores que nem de longe se comparam com os benefícios

econômicos gerados pelos imigrantes mineiros.
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Assim, contando com os nobres pares para a aprovação desta minha emenda, reitero

a importância desta medida para a defesa e garantia dos direitos humanos do povo

de Minas.

------------------------------

Emenda nº 117  Autoria: Jayro Lessa - DEM

Programa: 236 - ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Ação: .... - Instalação e Estruturação do Centro da Juventude no Município de

Governador Valadares

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade: Instalação e Estruturação do Centro da Juventude no Município de

Governador Valadares

Produto: CENTRO CONSTRUÍDO

Unidade de medida: CENTRO SOCIOEDUCATIVO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Rio Doce              1        300.000              0              0

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Governador Valadares tem apresentado certos problemas envolvendo a

criminalidade na juventude. Muito tem se feito para a promoção do desenvolvimento

na qualidade da formação ofertada pelo Estado para os nossos adolescente.

Ocorre que este município de grande porte ainda não conta nenhum Centro de

Referência da Juventude, local propício à realização de atividades destinadas à

educação, ocupação e até profissionalização desses jovens.

Com isso, Minas Gerais e Governador Valadares darão um grande passo para a

melhoria da qualidade de vida de todos, com dignidade e diminuição significativa dos

níveis de vulnerabilidade social.

Pelo exposto, conto com os nobres pares para a aprovação desta minha emenda.

------------------------------

Emenda nº 118  Autoria: Jayro Lessa - DEM
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Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação: .... - Investimento em Capacitação para melhorias no Planejamento Urbano de

Governador Valadares

Unidade Orçamentária: 4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO

SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Destinaçao de recursos para a implantação de Programa de

Planejamento Urbano em Governador Valadares

Produto: AÇÃO COORDENADA E INTEGRADA REALIZADA

Unidade de medida: AÇÃO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Rio Doce              1        100.000              0              0

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Governador Valadares, como pólo regional consolidado na Região do

Rio Doce, carece de maior atenção quanto à possibilidade de estar capacitado a

promover um planejamento urbano com qualidade, organização e justiça social.

Os recursos ora sugeridos serão utilizados no zoneamento consciente de áreas em

desenvolvimento, evitando que a atividade urbana prejudique a qualidade de vida da

população ou até mesmo o meio ambiente.

Pelo exposto, conto com os nobres pares para aprovação desta emenda.

------------------------------

Emenda nº 119  Autoria: Jayro Lessa - DEM

Programa: 135 - TELEFONIA RURAL

Ação: .... - Incremento da Telefonia Rural na Região do Rio Doce

Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

REGIONAL E POLÍTICA URBANA

Finalidade: Instalação de Telefones Públicos nas áreas rurais da Região do Rio Doce

Produto: UNIDADE FÍSICA INSTALADA

Unidade de medida: INSTALAÇÃO
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Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Rio Doce             50         25.000             50         25.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 50.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Os representantes das áreas rurais e distritos da Região do Rio Doce

tem formulado inúmeros apelos solicitando a melhoria na qualidade de telefonia

pública para as comunidades.

Em muitos casos, as famílias são carentes e não dispõem de telefonia celular (rede

ou aparelho) disponíveis para o acesso à comunicação, ficando na dependência de

favores ou da ida ao "orelhão" mais próximo.

Com o investimento na terlefonia rural fixa, vislumbramso a oferta de maior conforto e

segurança para as populações rurais do Rio Doce.

Pelo exposto, conto com os nobres pares para a aprovação desta minha emenda.

------------------------------

Emenda nº 120  Autoria: Jayro Lessa - DEM

Programa: 115 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR

Ação: .... - Melhoria do acesso à educação superior na Região do Vale do Rio Doce.

Unidade Orçamentária: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Finalidade: Conclusão da instalação da Universidade Pública em Governador

Valadares.

Produto: UNIVERSIDADE IMPLANTADA

Unidade de medida: UNIVERSIDADE

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Rio Doce              1        500.000              0              0

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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Justificativa: Há tempos a região do Vale do Rio Doce aguarda a conclusão dos

projetos para a instalação definitiva da Universidade Pública no Município de

Governador Valadares.

Com a concretização desse sonho, melhoria do acesso à educação superior trará

enormes benefícios para a população regional, ainda mais em tempos de esperado

desenvolvimento como o anúncio da instalação de empresas de grande porte no

local.

Pelo exposto, conto com os nobres pares para aprovação desta minha emenda.

------------------------------

Emenda nº 121  Autoria: Jayro Lessa - DEM

Programa: 120 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA REDE DE CIDADES - Ação:

4458 - AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS

Mudança de finalidade para: Revitalização e Reforma do Parque Náutico da Boa

Vista do Município de Sete Lagoas

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1        200.000              0              0

Estadual              1         10.000              1         10.323

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Sete Lagoas tem vocação para o turismo. A partir disso surge a

preocupação de preservação, manutenção e revitalização de toda a estrutua

municipal destinada à atividade turística.

Com a reforma do Parque Náutico da Boa Vista, Sete Lagoas estará dará um

agrande passo rumo ao futuro, no sentido do desenvolvimento sustentável em

harmonia com o meio ambiente.

Pelo exposto, conto com os nobres pares para aprovação a esta miniha emenda.

------------------------------

Emenda nº 122  Autoria: Jayro Lessa - DEM
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Programa: 120 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA REDE DE CIDADES - Ação:

4458 - AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS

Mudança de finalidade para: Construçao e Instalação do Parque Municipal do Bairro

São João

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1        200.000              0              0

Estadual              1         10.000              1         10.323

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Sete Lagoas, situada na Região Central do Estado, tem apresentado

crescimento econômico elevado e a população merece melhoria na sua qualidade de

vida.

A construção e instalação de um parque para o lazer da população do Bairro São

João beneficiará a todos com a possibilidade do desenvolvimento e realização de

atividades mais sadias e propícias ao convívio social adequado.

Pelo exposto, conto com os nobres pares para a aprovação desta minha emenda.

------------------------------

Emenda nº 123  Autoria: Jayro Lessa - DEM

Programa: 057 - PROGRAMA DE AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA

DOS CORREDORES DE TRANSPORTE - Ação: 1157 - PAVIMENTAÇÃO E

MELHORAMENTO DE LIGAÇÕES FALTANTES

Mudança de finalidade para: Recuperação e pavimentação do trecho de Rodovia

Estadual que liga os municípios de Sete Lagoas e Araçaí

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1      2.000.000              0              0

Sul de Minas              1     15.750.000              0              0

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 2.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Há tempos a comunidade de Sete Lagoas e de Araçaí tem lutado pela

recuperação e pavimentação do trecho de rodovia estsadual que ligam os 2(dois)

municípios.

A distância a que estão obrigados a percorrer quando circulam por essas cidades

quase triplica pelos desvios que têm que ser feitos.

Com mais essa obra, a população será atendida de forma mais completa, o que trará

maior conforto, segurança e o incremento das relações econômicas entre as duas

cidades.

Pelo exposto, conto com os nobres pares para a aprovação desta minha emenda.

------------------------------

Emenda nº 124  Autoria: Jayro Lessa - DEM

Programa: 174 - ACOLHIMENTO, EDUCAÇÃO E SEMI-PROFISSIONALIZAÇÃO DE

ADOLESCENTES E JOVENS DESAMPARADOS - Ação: 4298 - ACOLHIMENTO A

ADOLESCENTES E JOVENS PARA EDUCAÇÃO E SEMI-PROFISSIONALIZAÇÃO

Mudança de finalidade para: Incremento das ações voltadas à diminuição da

criminalidade juvenil no município de Governador Valadares para a diminuição dos

índices de envolvimento de jovens em crimes e violência

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central            239        548.997            350        570.957

Norte de Minas            766      2.255.413          1.000      2.345.628

Rio Doce            500      1.000.000            600      1.200.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 2.200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Governador Valadares foi recentemente classificada como uma das

5(cinco) piores cidades em termos de aproximação e envolvimento de jovens na

criminalidade e violência.
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Isso é uma precupação constante dos gestores sociais da região e demais

autoridades representativas das comunidades.

Com o investimento no acolhimento de jovens das comunidades com índices

criminais elevados, oferecendo-lhes ensino profissionalizante e acesso à educação e

ao mercado de trabalho, é garantido que o efeitoa médio prazo será a diminuiçaõ

significativa da prática de crimes pelos jovens do município.

Pelo exposto, conto com os nobres pares para a aprovação desta minha emenda.

------------------------------

Emenda nº 125  Autoria: Jayro Lessa - DEM

Programa: 113 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS

- Ação: 4036 - APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              8      2.440.091              8      2.440.091

Rio Doce              1        300.000              1        300.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A Bacia do Rio Doce, importante gerador de recursos hídricos para a

região, tem apresentado necessidades de revitalização e recuperação, dada a

comprovada degradação ambiental a qual vem sofrendo ao longo tempo.

Com mais investimento do Estado para a formatação e execução de um projeto de

recuperação eficaz, a Bacia do Rio Doce poderá continuar gerando recursos de

qualidade, de forma sustentável, a toda a população de região, que carece

enormemente de suas riquezas.

Pelo exposto, conto com os nobres pares para a aprovação desta minha emenda.

------------------------------

Emenda nº 126  Autoria: Jayro Lessa - DEM

Programa: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS - Ação: 1067 - IMPLANTACAO DE

SISTEMAS DE DISPOSICAO FINAL ADEQUADA - SEDRU

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)
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Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              2         10.000              2         10.000

Rio Doce              1        250.000              0              0

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 250.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: O município de Governador Valadares há muit sofre com o problema do

lixo. O "lixão" atual tem sido a causa de muitos problemas para a população e o meio

ambiente. Uma cidade pólo do porte de Governador Valadares não pode ficar atrás

com relação ao desenvolvimento de sistemas adequados para que a destinação final

dos resíduos sólidos gerados se d~e de forma correta.

Com o investimento que ora se propõe, Governador Valadares seria beneficiada com

uma importante ação do Governo do Estado, o que trará, sem dúvida, melhorias para

a qualidade de vida de toda a comunidade.

Pelo exposto, conto com os nobres pares para a aprovação desta minha emenda.

------------------------------

Emenda nº 127  Autoria: Jayro Lessa - DEM

Programa: 733 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL -

PADEM - Ação: 1167 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1        635.489              1        656.587

Rio Doce              1        200.000              1        150.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 350.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: É imprescindível que os municípios da Região do Vale do Rio Doce

receba aportes de recursos para se desenvolver.

Muitas localidades estão carecendo de maior atenção e apoio para terem a

oportunidade de crescerem e acompanharem o crescimento econômico, sem

afastamento do que o Estado de Minas Gerais vem experimentando.
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Com isso, a população da Região do Rio Doce será beneficiada com importante

obras de infraestrutura que ocasionarão, sem dúvida, melhoria em sua qualidade de

vida.

Pelo exposto, conto com os nobres pares para aprovçaão desta minha emenda.

------------------------------

Emenda nº 128  Autoria: Jayro Lessa - DEM

Programa: 013 - DESCOMPLICAR - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS -

Ação: 1135 - SIMPLIFICAÇÃO DOS PROCESSOS CRÍTICOS DE ATENDIMENTO

AO PÚBLICO

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              7      6.855.000              7      2.999.430

Rio Doce              3        600.000              3        600.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 600.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Investir na desburocratizção de procedimentos é vital para a adequação

da economia aos novos tempos.

Minas Gerais vem proporcionando a todos os mineiros melhores condições de atuar

no setor de negócios, incentivando o empreendedorismo.

Com mais este incremento para DESCOMPLICAR os processos no ambiente

comercial, conseguiremos avançar muito mais, rumo a um futuro de desenvolvimento

e melhoria social.

Pelo exposto, conto com os nobres pares para aprovação desta minha emenda.

------------------------------

Emenda nº 129  Autoria: Jayro Lessa - DEM

Programa: 161 - PROGRAMA DE GESTÃO DO AGRONEGÓCIO - Ação: 4423 -

APOIO A INFRA-ESTRUTURA E A EVENTOS DO AGRONEGÓCIO

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              7      1.525.000              7      1.300.000
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Rio Doce              1        200.000              1        200.000

Triângulo              1        200.000              1        200.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A Região do Rio Doce, com vocação comprovada no setor do

agronegócio, não pode ficar de fora dos investimentos para a divulgação e realização

de eventos (feiras, etc.) destinadas a contribuir para o incremento da atividade no

interior do Estado.

Com a contemplação do Rio Doce em mais esta Ação de Governo, o Estado de

Minas estará proporcionando a geração de mais emprego e renda no campo, o que é

importante para a fixação do trabalhador na terra, que não vislumbrará os infortúnios

da migração em busca de melhorias na sua qualidade de vida.

Pelo exposto, conto com os nobres pares para aprovação desta minha emenda.

------------------------------

Emenda nº 130  Autoria: Jayro Lessa - DEM

Programa: 048 - SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS - Ação: 4665

- IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO

SANITÁRIO EM LOCALIDADES FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPASA

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual             23     11.214.499             25     12.000.000

Rio Doce             10        600.000             10        600.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A Região do Vale do Rio Doce precisa de maior atenção e investimento

na área de saneamento básico.

Muitos municípios carecem de melhorias dos seus sistemas de esgotamente

sanitário.
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Com isso, a saúde da população terá comprovada melhoria, evitando maiores

complicações dos tempos passados.

Pelo exposto, conto com os nobres pares para aprovação desta minha emenda.

------------------------------

Emenda nº 131  Autoria: Jayro Lessa - DEM

Programa: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA - Ação:

2119 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE TRABALHO,

EMPREGO E RENDA

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central             12        314.330             12        460.627

Rio Doce              6        250.000              6        250.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: É de suma importância que o Rio Doce receba mais este incentivo para

o monitoramento da ciração de vagas de meprego e sus conseqüente oferta para a

população.

A exemplo de Governador Valadares, que sem eoncontra nos planos de grandes

empresas para receber investimentos inéditos, a região merece ter acompanhado de

perto a evoulação desse processo.

Pelo exposto, conto com os nobres pares para a aprovçaão desta minha emenda.

------------------------------

Emenda nº 132  Autoria: Jayro Lessa - DEM

Programa: 036 - PROJETO TRAVESSIA: ATUAÇÃO INTEGRADA EM ESPAÇOS

DEFINIDOS DE CONCENTRAÇÃO DE POBREZA - Ação: 1184 - GESTÃO DO

PROGRAMA TRAVESSIA

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            100      1.200.000            100      1.200.000

Rio Doce             25        500.000             25        500.000
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A Região do Rio Doce possui diversos municípios que preenchem os

requisitos de atendimento do Programa Travessia.

Com o investimento específico na sua gestão, a garantia dos seus excelentes

resultados estará preservada, beneficiando grande parte da população atendida.

O desenvolvimento social é essencial para a melhoria da qualidade de vida dos

mineiros carentes.

Pelo exposto, conto com os nobres pares para a aprovação desta minha emenda.

------------------------------

Emenda nº 133  Autoria: Jayro Lessa - DEM

Programa: 026 - MINAS AVANÇA - Ação: 1342 - INVESTIMENTOS ESPECIAIS EM

MUNICÍPIOS ESTRATÉGICOS

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1     13.090.000              0              0

Rio Doce              1        500.000              0              0

Sul de Minas              1      2.000.000              0              0

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: O município de Governador Valadares tem se firmado como pólo

econômico do Rio Doce. E o investimento em infra-estrutura estratégica poderá

contribuir sobremaneira para a continuidade do desenvolvimento da região.

Pelo exposto, conto com os nobres pares para aprovação a esta minha emenda.

------------------------------

Emenda nº 134  Autoria: Célio Moreira - PSDB

Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA - Ação: 4521 - PROMOÇÃO DO MINAS

OLÍMPICA NOVA GERAÇÃO
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Mudança de finalidade para: PROMOVER A AMPLA MOBILIZAÇÃO DAS CRIANÇAS

E ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 07 A 14 ANOS, INCLUSIVE

PORTADORES DE

DEFICIÊNCIAS E AUTISTAS, PRIORITARIAMENTE EM SITUAÇÃO DE

VULNERABILIDADE SOCIAL. DAR ÊNFASE À FORMAÇÃO DOS VALORES DE

CIDADANIA ATRAVÉS DA

EDUCAÇÃO PELO ESPORTE.

Justificativa: NÃO RESTAM DÚVIDAS DA IMPORTÂNCIA DOS ESPORTES EM

NOSSAS VIDAS, PRINCIPALMENTE NA VIDA DAS CRIANÇAS. É PÚBLICO E

NOTÓRIO AS DIFICULDADES ENCONTRADAS PELOS DEFICIENTES E

AUTISTAS PARA REALIZAREM DETERMINADA ATIVIDADE, SEJA POR FATORES

ECONÔMICOS, SOCIAIS, ETC. PORTANTO, JÁ QUE EXISTE A VONTADE DO

PODER PÚBLICO EM INCENTIVAR A PRÁTICA DOS ESPORTES PARA AS

CRIANÇAS DE 07 À 14 ANOS DE IDADE, INCLUSIVE DEFICIENTES, NÃO HÁ

IMPEDIMENTO QUE OS DEFICIENTES MENTAIS E AUTISTAS TAMBÉM SEJAM

BENEFICIADOS POR ESTE PROGRAMA.

------------------------------

Emenda nº 135  Autoria: Célio Moreira - PSDB

Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA

Ação: .... - Construção de Academias da Cidade na região metropolitana de Belo

Horizonte.

Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA

JUVENTUDE - SEEJ

Finalidade: FINANCIAR A CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA CIDADE,

PRIORIZANDO OS MUNICÍPIOS DA RMBH ONDE A CARÊNCIA DE

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES DE

ESPORTE E LAZER FOR MAIS ACENTUADA.

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR
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Justificativa: Não restam dúvidas que a prática de exercícios físicos tornou-se uma

necessidade do ser humano. A idade não importa quando se deseja ter uma vida

saudável, é preciso apenas manter uma disciplina física e mental.

Tem-se que desde 2006, o Projeto BH Saúde, coloca em funcionamento uma rede de

Academias da Cidade desenvolvida pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da

Secretaria Municipal da Saúde, com o objetivo de promover saúde e contribuir para

melhoria na qualidade de vida para seus usuários sem qualquer gasto financeiro.

Nas respectivas Academias, antes do início das aulas, os usuários passam por uma

avaliação física com um profissional para a elaboração de um plano individual e

coletivo de exercícios.

Cabe informar que cada unidade possui um nutricionista que passa as orientações

sobre reeducação alimentar, pois a atenção à saúde também é voltada para a

alimentação.

As atividades que são: exercícios aeróbios e anaeróbios, incentivando o uso

adequado da força; flexibilidade; equilíbrio; exercícios de step e caminhada orientada,

são realizadas de maneira flexível, de acordo com a necessidade e condição física de

cada pessoa.

As Academias também oferecem o horário especial, destinado às pessoas especiais,

portadoras de doenças cardiovasculares, acidente vascular encefálico e de

hipertensão, com atendimento praticamente individualizado.

Em Belo Horizonte, existem atualmente 11 (onze) Academias da Cidade.

------------------------------

Emenda nº 136  Autoria: Célio Moreira - PSDB

Programa: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação: .... - Apoio aos Conselhos Tutelares

Unidade Orçamentária: 4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Finalidade: Apoiar a manutenção dos Conselhos Tutelares para o bom desempenho

de suas atribuições.

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Justificativa: Oferecer melhores condições de atendimento dos Conselhos Tutelares.
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------------------------------

Emenda nº 137  Autoria: Célio Moreira - PSDB

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - Formação e Capacitação de Conselhos Municipais dos Idosos

Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Finalidade: Formar e capacitar os conselheiros municipais, no que pertine à política

de promoção dos direitos dos idosos para o exercício do controle social, formulação e

desenvolvimento das políticas públicas dirigidas aos idosos, de forma a promover a

igualdade de direitos e oportunidades entre as pessoas.

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Justificativa: Faz-se imprescindível que mais municípios do Estado de Minas Gerais

possuam Conselhos Municipais dos Idosos a fim de garantir o cumprimento da

política dos direitos dos idosos.

------------------------------

Emenda nº 138  Autoria: Célio Moreira - PSDB

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - Formação e Capacitação de Conselhos Municipais de Defesa dos Direitos

da Pessoa com Deficiência

Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Finalidade: Formar e capacitar os conselheiros municipais, no que pertine à política

de promoção dos direitos das pessoas com deficiência para o exercício do controle

social, formulação e desenvolvimento das políticas públicas dirigidas aos deficientes,

de forma a promover a igualdade de direitos e oportunidades entre as pessoas.

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Justificativa: Faz-se imprescindível que mais municípios do Estado de Minas Gerais

possuam Conselhos Municipais dos Idosos a fim de garantir o cumprimento da

política dos direitos dos idosos.

------------------------------

Emenda nº 139  Autoria: Célio Moreira - PSDB
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Programa: 034 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE

Ação: .... - OLHO VIVO - CONTROLE E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE.

Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Finalidade: Implantar câmaras de monitoramento da violência nas regiões mais

vulneráveis do Estado, como forma de repressão ao crime e de auxílio à atuação da

Polícia.

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Justificativa:  Esta emenda vai ao encontro de um dos principais objetivos do

Governo, qual seja: equipar a Polícia Militar com os instrumentos necessários ao

alcance de metas e resultados. Esta emenda visa garantir a continuidade da

execução do Programa Olho Vivo, que consiste na instalação de câmeras de

monitoramento da violência, que coibem a prática de crimes e permitem uma atuação

mais rápida e eficaz da Polícia Militar. Esta é uma medida que tem sido implantada

em alguns bairros do Centro de Belo Horizonte, e que tem trazido excelentes

resultados no combate ao crime e na redução da criminalidade.

------------------------------

Emenda nº 140  Autoria: Rosângela Reis - PV

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - VOLUNTARIADO TRANSFORMADOR

Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Finalidade: PROMOVER O VOLUNTARIADO TRANSFORMADOR

Produto: AÇÃO REALIZADA

Unidade de medida: AÇÃO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            200              1            200              1

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 2,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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Justificativa: Incentivar a organização intersetorial entre governo, empresas e

sociedade civil através da prática do voluntariado transformador, para a construção

de uma cultura de solidariedade inspirada na Rede Nacional de Mobilização Social,

criada pelo sociólogo Hebert de Souza onde "só a participação cidadã pode mudar o

Brasil".  Nessa perspectiva, a indignação transforma-se em ação, o individual em

coletivo, os grupos em redes, a crítica em cooperação e o assistencialismo em

desenvolimento sustentável. Transformador é o voluntariado que cultiva e preserva o

maior dos bens comuns: a solidariedade cidadã. Os objetivos são: qualificar a

discussão sobre o Voluntariado Transformador no âmbito do Estado; CAPACITAR

comunidades, organizações e pessoas  para o prática do voluntariado dentro de uma

perspectiva transformadora; INCENTIVAR a prática do Voluntariado Transformador

com eventos, criação de linhas orientativas e uma banco de dados de oportunidades,

INCLUSIVE COM PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE CAPACITAÇÃO NOS ÓRGÃOS

E SECRETARIAS DO ESTADO; viabilizar um sistema de monitoramento e avaliação

por meio de uma construção de indicadores; exercer o controle social e sugerir

políticas públicas aplicadas, ligadas à temática do voluntariado; contribuir para o

cumprimento das metas e Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) propostos

pela ONU.

------------------------------

Emenda nº 141  Autoria: Rosângela Reis - PV

Programa: 004 - ATENDIMENTO  ÀS  MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - Ação: 1205 -

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Mudança de nome para: MUDANÇA DE META FINANCEIRA

Mudança de unidade orçamentária para: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DEFESA SOCIAL

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              2     28.665.000              0              0

Jequitinh/Mucuri              0              0              0              0

Rio Doce              1      9.000.000              0              0

Sul de Minas              0              0              0              0
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Justificativa: A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA NA REGIÃO DO

RIO DOCE É DE EXTREMA NECESSIDADE E NÃO PODE SER POSTERGADA

PARA O ORÇAMENTO DE 2012. A SITUAÇÃO É GRAVE E EXIGE A

CONSTRUÇÃO IMEDIATA DE UMA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA PARA O

RECEBIMENTO DE ADOLESCENTES AUTORES DE ATOS INFRACIONAIS.

NÚMERO CONSIDERÁVEL DE ADOLESXCENTES CUMPREM MEDIDA EM

CADEIAS PÚBLICAS NA REGIÃO DO VALE DO AÇO.

------------------------------

Emenda nº 142  Autoria: Rosângela Reis - PV

Programa: 189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA,  EXERCÍCIO DA POLÍCIA

JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

Ação: .... - CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE PERÍCIA MÉDICA

INTEGRADA EM IPATINGA

Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Finalidade: CONSTRUIR/IMPLANTAR UNIDADE PREDIAL DE PERÍCIA TÉCNICA

INTEGRADA EM IPATINGA, COM EQUIPAMENTOS.

Produto: UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA/ REFORMADA

Unidade de medida: UNIDADE PREDIAL

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Rio Doce              1      1.000.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: CONSTRUIR EM IPATINGA, REGIÃO DO VALE DO AÇO, UNIDADE

PREDIAL DE POSTO DE PERÍCIA MÉDICA INTEGRADA QUE ATENDA ÀS

DEMANDAS NA ÁREA DE PERÍCIA TÉCNICA E DE INSTITUTO MÉDICO LEGAL,

DEVIDO À GRANDE DEMANDA E Á PRECARIEDADE DO ATENDIMENTO NO

SETOR

------------------------------

Emenda nº 143  Autoria: Rosângela Reis - PV
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Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - Conferência Municipais de Políticas Públicas para as mulheres

Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Finalidade: Realização de conferências municipais de políticas públicas para as

mulheres

Produto: AÇÃO APOIADA

Unidade de medida: Número de propostas apresentadas

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            100        150.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 150.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Os conselhos desempenham, dentre outros, o papel de articuladores e

mediadores de assuntos diversos da sociedade junto ao poder público, nas três

esferas, e ocupam posição fundamental na efetivação da gestão democrática das

políticas públicas e no controle social dessas politicas. As conferências de políticas

para as mulheres são legítimos e ampliados para apresentação de demandas, de

forma a garantir a universalização dos direitos básicos, capazes de promover o

exercício da cidadania e a igualdade de gênero.

------------------------------

Emenda nº 144  Autoria: Rosângela Reis - PV

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - FORMAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITOS DA MULHER

E CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIRAS

Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Finalidade: Formar e capacitar conselhos municipais vinculados à política de

promoção dos direitos da mulher para o exercício do controle social, formulação e

desenvolvimento das políticas públicas dirigidas às mulheres, de modo a promover a

igualdade de direitos e de oportunidades entre todas as pessoas.

Produto: AÇÃO APOIADA
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Unidade de medida: CONSELHEIRA CAPACITADA

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            250        100.000            300        120.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 220.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Os conselhos municipais desempenham um papel de articuladores e

mediadores de assuntos diversos da sociedade local junto ao poder público municipal

e ocupam posição fundamental na efetivação da gestão democrática das políticas

públicas. São órgãos de representatividade, com funções normativas, consultivas,

mobilizadoras e fiscalizadoras. è necessário, portanto, a adoção de ações de

incentivo e qualificação da participação da sociedade nesssa tarefa de avaliar, definir

e fiscalizar as políticas e, assim, garantir a universalização dos direitos básicos

capazes de promover o exercício da cidadania e a igualdade de gênero. Com vistas a

orientar a implantação de uma política de formação e capacitação de conselhos

municipais de direitos da mulher, permanente e comprometida com a garantia dos

direitos sociais e com o fortalecimentos dos conselhos para o exercício social.

------------------------------

Emenda nº 145  Autoria: Doutor Rinaldo - PSL

Programa: 706 - ATENÇÃO ASSISTENCIAL À SAÚDE - Ação: 4182 - POLÍTICAS E

AÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE

Mudança de finalidade para: Organizar as ações de saúde no âmbito do Sus, de

modo resolutivo, em todos os níveis de atenção nos aspectos assistenciais e de

acolhimento (diagnóstico, tratamento, recuperação e reabilitação) e propiciar a

articulação de mutirões para a realização de cirurgias eletivas, aumentando o acesso

dos usuários aos serviços.

------------------------------

Emenda nº 146  Autoria: Doutor Rinaldo - PSL

Programa: 134 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - FHEMIG - Ação: 4442 -

FORMAÇÃO DE RESIDENTES
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Mudança de nome para: Formação de residentes, por meio de preceptores/tutores

capacitados

Mudança de finalidade para: Capacitar médicos com graduação ou com um programa

de residência completo nas áreas básicas ou em especialidades médicas, sob a

orientação de preceptores/tutores devidamente qualificados, visando a um

atendimento mais efeitvo à população.

Justificativa: ESTA AÇÃO VISA DAR CUMPRIMENTO AO QUE A RESOLUÇÃO DE

NÚMERO 005/2004 DO CONSELHO NACIONAL DE RESIDENCIA MÉDICA, QUE

DISPÕE SOBRE OS SERVIÇOS DE PRECEPTORES / TUTORES DO PROGRAMA

DE RESIDÊNCIA MÉDICA, ALÉM DE TORNAR PROFISSIONAL E

PROGRAMATICO O TREINAMENTO DE MÉDICOS NA REDE PÚBLICA.

O CHAMADO "ON THE JOB TRAINING"  NÃO ESTA ADEQUADO  PARA AQUELE

QUE TOMA DECISÕES, SOBRE PRESSÃO DO TEMPO, E QUE LEVAM A VIDA OU

A MORTE DE PACIENTES. A PRÁTICA MÉDICA NÃO É UMA ROTINA COMO A

QUE ASSISTIMOS NO CHÃO DE FABRICA.

------------------------------

Emenda nº 147  Autoria: Doutor Rinaldo - PSL

Programa: 773 - PROGRAMA PREVENTIVO EM SAÚDE OCUPACIONAL - Ação:

4650 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS OCUPACIONAIS

Mudança de finalidade para: PROMOVER E MANTER A SAÚDE DOS SERVIDORES

PÚBLICOS ESTADUAIS EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI 16192/2006, POR

MEIO DE LEVANTAMENTOS

AMBIENTAIS, TREINAMENTOS, EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL E

OUTRAS AÇÕES ESPECIFICAS E CONSEQÜENTEMENTE, REDUZIR O

ABSENTEÍSMO;

REDUZIR E EVITAR O AGRAVAMENTO DE PATOLOGIAS RELACIONADAS AO

ESFORÇO REPETITIVO E AO USO PROFISSIONAL DA VOZ.

Justificativa: O USO CORRENTE DE COMPUTADORES EM TODAS AS AREAS DO

GOVERNO E A NECESSIDADE CADA VEZ MAIOR DE PRODUTIVIDADE, LEVAM

MUITOS SERVIDORES A TEREM SEU AFASTAMENTO DO TRABALHO

DETERMINADO PELAS CHAMADAS LESÕES POR ESFORÇO REPETITIVO,
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PRINCIPALMENTE NOS MEMBROS SUPERIORES, O QUE MUITA VEZES GERA

INCAPACIDADE PERMANENTE.

------------------------------

Emenda nº 148  Autoria: Doutor Rinaldo - PSL

Programa: 044 - REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - Ação: 4081 -

SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE

Mudança de finalidade para: CONSOLIDAR O SISTEMA ESTADUAL DE

TRANSPORTE EM SAÚDE ORGANIZANDO OS MÓDULOS DE TRANSPORTE :

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÓDULO SUPORTE

BÁSICO, PROCEDIMENTOS ELETIVOS, AMOSTRAS DE ANÁLISES CLÍNICAS,

PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA, TRANSPORTE DE PESSOA

PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE,

FORMANDO UMA REDE ARTICULADA E SOLIDÁRIA.

Justificativa: O ESTADO NÃO DISPÕE DE SERVIÇO ESPECIALIZADO, PUBLICO E

GRATUITO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES FISICAS,

PRINCIPALMENTE OS CADEIRANTES. É NECESSÁRIO PERMITIR O ACESSO

DESTAS PESSOAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MODO ADEQUADO E

PESPEITOSO A SUA CONDIÇÃO, ATRAVÉS DE VEICULOS ESPECIALMENTE

ADAPTADOS PARA ESTA FINALIDADE.

------------------------------

Emenda nº 149  Autoria: Doutor Rinaldo - PSL

Programa: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA - Ação: 4232 - POLICIAMENTO OSTENSIVO

GERAL

Mudança de finalidade para: EXERCER O PODER DE POLÍCIA OSTENSIVA, COM

A FINALIDADE DE PREVENIR OU INIBIR ATOS ANTI-SOCIAIS, INCLUSIVE POR

MEIO DO MONITORAMENTO DE PONTOS ESTRATÉGICOS E DE GRANDE

INCIDÊNCIA CRIMINAL, INCLUSA  AS DE TRANSITO, COM A INSTALAÇÃO DE

CÂMERAS DE SEGURANÇA, ATUANDO REPRESSIVAMENTE NA

RESTAURAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, ADOTANDO MEDIDAS DE PROTEÇÃO E

SOCORRO COMUNITÁRIOS OU ATUANDO EM APOIO AOS ÓRGÃOS DA
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUE LHES

COUBER.

Justificativa: É ALARMANTE A QUANTIDADE DE ACIDENTES DE TRANSITO NAS

CIDADES E RODOVIAS E QUE LEVAM A LESÕES CORPORAIS DE TODOS OS

NIVEIS E MUITAS VEZES À MORTE. ESTES NUMEROS CAPTADOS

DIARIAMENTE PELOS INFORMES DA MÍDIA, TEM SUPERADO AS

ESTATISTICAS DE CRIMES VIOLENTOS. MOTORISTA INABILITADOS;

IMPRUDENTES; ALCOOLIZADOS / DROGADOS, TEM PROMOVIDO VERDADEIRA

CARNIFICINA EM NOSSAS RUAS. HÁ QUE SE CHAMAR A PMMG A

RESPONSABILIDADE DE COIBIR MAIS ESTA AMEAÇA AO CIDADÃO QUE

APENAS QUER IR E VIR EM PAZ A PÉ OU MOTORIZADO.

------------------------------

Emenda nº 150  Autoria: Doutor Rinaldo - PSL

Programa: 227 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - Ação:

2089 - TREINAMENTO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Mudança de finalidade para: Atualizar, aperfeiçoar  e reforçar os conhecimentos

indispensáveis ao miliitar, assegurando a sua habilitação para a execução de

diversas atividades de Policamento Ostensivo e de preservação da ordem pública,

além de se habilitar pessoal e profissionalmente para as exigências peculiares do

Policiamento Comunitário .

Justificativa: A estratégia de Policiamento Comunitário que preconiza a proximidade

com a comunidade para a construção de elos que permitam a obtenção de

informações imprescindíveis a prevenção da criminalidade e essencialmente a busca

da paz social, se difere em muito das ações de Policiamento Ostensivo que age

pautado por estratégias tradicionais, focadas principalmente na atuação policial onde

o principal resultado se materializa na prisão de criminosos e suas armas.

Policiamento Comunitário possui como resultado tangível destacado a aceitação tanto

pela policia quanto pela comunidade do que é preconizado no artigo 144 da

Constituição Federal, que prega segurança como obrigação do estado mais

responsabilidade de todos.
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Portanto, não há como confundir Policiamento Comunitário e Policiamento Ostensivo.

Vale lembrar que a PMMG apresentou no ultimo encontro de comandantes de

policiamento das principais capitais brasileiras, exatamente o Policiamento

Comunitário como à estratégia que mais tem surtido efeitos positivos na busca da

(sensação) de segurança muito reclamada pela comunidade.

Urge destacar o brilhante trabalho que profissionais de primeiro nível nos quadros da

PMMG e PC vem procurando fazer se inserindo na comunidade, buscando

conhecimento e repassando experiência. trata-se no Brasil de um novo paradigma em

segurança pública, que neste contexto é entendida como Segurança Humana.

------------------------------

Emenda nº 151  Autoria: Doutor Rinaldo - PSL

Programa: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA - Ação: 4289 - POLICIAMENTO OSTENSIVO

DE TRÂNSITO

Mudança de finalidade para: PATRULHAR AS RODOVIAS ESTADUAIS, FEDERAIS

DELEGADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, FISCALIZANDO MOTORISTA E

TRÂNSITO E PREVENINDO ACIDENTES, BEM COMO DESENVOLVENDO

OPERAÇÕES DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO.

Justificativa: FOCAR O MOTORISTA É A MANEIRA OBJETIVA DE SE PREVENIR

ACIDENTES E DESENVOLVER UMA CIVILIZADA CONVIVÊNCIA NO TRÂNSITO.

O MOTORISTA TEM IDENTIDADE E PRECISA SER TRATADO NA SUA

INDIVIDUALIDADE E RESPONSABILIDADE.

------------------------------

Emenda nº 152  Autoria: Doutor Rinaldo - PSL

Programa: 049 - SAÚDE EM CASA - Ação: 1117 - DESENVOLVIMENTO DE

RECURSOS HUMANOS/ PLANO DIRETOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Mudança de finalidade para: MELHORAR A QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

À SAÚDE POR MEIO DA OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO, O

RECONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS, RECURSOS MATERIAIS E

TECNOLOGICOS COMPATÍVEIS E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL,

ESPECIALMENTE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,

PELAS OFICINAS DO PLANO DIRETOR
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Justificativa: SENDO A ATENÇÃO PRIMARIA A BASE DE TODO O SISTEMA DE

SAUDE PUBLICA, FAZ-SE NECESSÁRIO PROVER ALÉM DE CONHECIMENTO,

CONDIÇÕES MATERIAIS ADEQUADAS AO TRABALHO DO SERVIDOR.

------------------------------

Emenda nº 153  Autoria: Doutor Rinaldo - PSL

Programa: 706 - ATENÇÃO ASSISTENCIAL À SAÚDE - Ação: 4391 - PROMOÇÃO E

EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE

Mudança de finalidade para: PROMOVER, PREVENIR E RECUPERAR A SAÚDE DA

POPULAÇÃO, POR MEIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ATENÇÃO

PRIMÁRIAS À SAÚDE E NAS ATENÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E

PROPICIAR A ARTICULAÇÃO DE MUTIRÕES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS

ELETIVAS.

Justificativa: CONSIDERANDO A GRANDE DEMANDA REPRIMIDA NA REDE

PUBLICA E PRIVADA CONVENIADA AO SUS EM MG, EM RELAÇÃO A

REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, FAZ-SE NECESSÁRIO INSTITUIR

MUTIRÕES PARA OFERECER RESPOSTA IMEDIATA AOS USUÁRIOS DO SUS,

QUE HOJE SE ENCONTARM SEM ESPERANÇA NAS FILAS DAS CENTRAIS DE

LEITO.

------------------------------

Emenda nº 154  Autoria: Doutor Rinaldo - PSL

Programa: 187 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA - Ação: 4372 -

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS

Mudança de finalidade para: GARANTIR A OFERTA DE SANGUE E

HEMODERIVADOS DE BOA QUALIDADE, ATRAVES DE PARCERIAS COM

MUNICÍPIOS, UNIVERSIDADES E ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL, ALÉM DE

ATENDER PORTADORES DE DOENÇAS HEMATOLÓGICAS.

Justificativa: É PRECISO DEFINIR COMO GARANTIR A OFERTA DE SANGUE E

HEMODERIVADOS EM VOLUME E BOA QUALIDADE. A VISÃO QUE

OFERECEMOS É QUE SE ALCANÇA ESTA META ATRAVÉS DE PARCERIAS

COM MUNICIPIOS, UNIVERSIDADES E ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL.

------------------------------
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Emenda nº 155  Autoria: Doutor Rinaldo - PSL

Programa: 187 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA - Ação: 4372 -

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS

Mudança de finalidade para: GARANTIR A OFERTA DE SANGUE E

HEMODERIVADOS DE BOA QUALIDADE, POR MEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS

EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS, UNIVERSIDADES E ENTIDADES DA

SOCIEDADE CIVIL, ALÉM DE ATENDER PORTADORES DE DOENÇAS

HEMATOLÓGICAS.

Justificativa: PARA GARANTIR ESTOQUE DE SANGUE E HEMODERIVADOS É

NECESSÁRIO DEFINIR O COMO FAZER. A AÇÃO COMO APRESENTADA

ORIGINALMENTE, NÃO DEIXA CLARO COMO SERÁ E PORQUE SERA FEITO UM

DETERMINADO ESFORÇO EM BUSCA DO ATINGIMENTO DA META DESEJADA:

GARANTIR ESTOQUE DE SANGUE E HEMODERIVADOS. ENTENDEMOS QUE O

ATINGIMENTO DESTA META SE DARÁ  ATRAVÉS DA PARCERIA COM ENTES

PUBLICOS E CIVIS DA SOCIEDADE. O VOLUNTARIADO INFELIZMENTE NÃO SE

MOSTRA SUFICIENTE. É PRECISO AGIR COM MAIOR VIGOR NA BUSCA DE

DOADORES.

------------------------------

Emenda nº 156  Autoria: Doutor Rinaldo - PSL

Programa: 227 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - Ação:

2089 - TREINAMENTO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Mudança de finalidade para: ATUALIZAR, APERFEIÇOAR E REFORÇAR OS

CONHECIMENTOS INDISPENSÁVEIS AO MILITAR, ASSEGURANDO A SUA

HABILITAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DE

POLICIAMENTO OSTENSIVO E COMUNITÁRIO E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM

PÚBLICA.

Justificativa: A estratégia de Policiamento Comunitário que preconiza a proximidade

com a comunidade para a construção de elos que permitam a obtenção de

informações imprescindíveis a prevenção da criminalidade e essencialmente a busca

da paz social, se difere em muito das ações de Policiamento Ostensivo que age
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pautado por estratégias tradicionais, focadas principalmente na atuação policial onde

o principal resultado se materializa na prisão de criminosos e suas armas.

Policiamento Comunitário possui como resultado tangível destacado a aceitação tanto

pela policia quanto pela comunidade do que é preconizado no artigo 144 da

Constituição Federal, que prega segurança como obrigação do estado mais

responsabilidade de todos.

Portanto, não há como confundir Policiamento Comunitário e Policiamento Ostensivo.

Vale lembrar que a PMMG apresentou no ultimo encontro de comandantes de

policiamento das principais capitais brasileiras, exatamente o Policiamento

Comunitário como à estratégia que mais tem surtido efeitos positivos na busca da

(sensação) de segurança muito reclamada pela comunidade.

Urge destacar o brilhante trabalho que profissionais de primeiro nível nos quadros da

PMMG e PC vem procurando fazer se inserindo na comunidade, buscando

conhecimento e repassando experiência. trata-se no Brasil de um novo paradigma em

segurança pública, que neste contexto é entendida como Segurança Humana.

------------------------------

Emenda nº 157  Autoria: Doutor Rinaldo - PSL

Programa: 005 - AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE

DEFESA SOCIAL

Ação: .... - QUALIFICAÇÃO DO POLICIAL CIVIL EM POLÍCIA COMUNITÁRIA

Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Finalidade: TREINAR E CAPACITAR O POLICAL CIVIL DENTRO DA ESTRATÉGIA

DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, APROXIMANDO-O DA COMUNIDADE E

CONSEQUENTEMENTE DA SOLUÇÃO DE CRIMES.

Produto: SERVIDOR TREINADO E CAPACITADO

Unidade de medida: SERVIDOR

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual          2.500      1.000.000          3.500      1.350.000

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 1.000.000,00 - Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação: 4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Justificativa: O POLICIAL CIVIL NÃO TEM RECEBIDO ATÉ O MOMENTO UM

DESTAQUE MAIOR NA SUA CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO DE POLICIA

COMUNITÁRIA, ESSENCIAL QUE É PARA AUXILIAR SUAS AÇÕES

PROFISSIONAIS

------------------------------

Emenda nº 158  Autoria: Doutor Rinaldo - PSL

Programa: 044 - REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - Ação: 4192 -

REDE DE ATENÇÃO AO IDOSO - MAIS VIDA

Mudança de finalidade para: ELABORAR E COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DAS

POLÍTICAS PÚBLICAS E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE LONGA

PERMANÊNCIA, PARA A POPULAÇÃO IDOSA NO ESTADO DE MINAS GERAIS E

GARANTIR ATENÇÃO À SAÚDE DOS  RESIDENTES NESTAS INSTITUIÇÕES.

Justificativa: A POPULAÇÃO VEM AO LONGO DOS ANOS GANHANDO MAIOR

LONGEVIDADE E EM BREVE TEREMOS UMA CARENCIA ABSOLUTA DE

INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA ACOLHER PRINCIPALMENTE

O IDOSO CARENTE E SEM CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR.

------------------------------

Emenda nº 159  Autoria: Doutor Rinaldo - PSL

Programa: 175 - FARMÁCIA DE MINAS - Ação: 4302 - MEDICAMENTOS DE ALTO

CUSTO

Mudança de finalidade para: DISTRIBUIR MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS

CONFORME POLÍTICA PRÓPRIA,  ATRAVÉS DA REDE DE ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA, VISANDO DISPONIBILIZAR O MEDICAMENTO PARA O

TRATAMENTO DE DOENÇAS ESPECÍFICAS, RARAS OU DE BAIXA

PREVALÊNCIA, COM INDICAÇÃO DE USO DE MEDICAMENTO DE ALTO VALOR

UNITÁRIO OU QUE, EM CASO DE USO CRÔNICO OU PROLONGADO, SEJA UM

TRATAMENTO DE CUSTO ELEVADO

Justificativa: É NOTÓRIA HOJE EM TODO O ESTADO A DIFICULDADE DE SE

LOCALIZAR DENTRO DA MAQUINA DA SECRETARIA DE SAUDE, O LOCAL
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PRECISO ONDE O PACIENTE PODE SOLICITAR  MEDICAMENTOS DE ALTO

CUSTO. A DEFINIÇÃO DA REDE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA , ATRAVÉS

DE SUA AREA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, COMO O OLOCAL DE BUSCA E

RECEBIMENTO DESTES MEDICAMENTOS VAI FACILITAR EM MUITO A VIDA DE

FAMÍLIAS, QUE BATEM HOJE DE PORTA EM PORTA TENTADO LOCALIZAR

ONDE AVIAR SUA RECEITA E GARANTIR UM TRATAMENTO PROLONGADO E

FORA DO ALCANCE DE SUAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS.

------------------------------

Emenda nº 160  Autoria: Doutor Rinaldo - PSL

Programa: 049 - SAÚDE EM CASA - Ação: 1271 - DESENVOLVIMENTO DE

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Mudança de finalidade para: IMPLANTAR SERVIÇO DE REGISTRO ELETRÔNICO

EM SAÚDE NO ESTADO DE MINAS GERAIS (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO),

ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE CAPACITADOS PARA O

ACOLHIMENTO DOS PACIENTES.

Justificativa: O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO É UM AVANÇO, MAS SUA

IMPLANTAÇÃO PRECISA GARANTIR A DIMENSÃO DA RELAÇÃO MÉDICO-

PACIENTE. NÃO PODEMOS TOMÁ-LO COMO UMA PURA MEDIDA

ADMINISTRATIVA. SUA APLICAÇÃO PRECISA SER HUMANIZADA, EVITANDO

CONFLITOS COM OS QUE DEMANDAM OS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. O

ACOLHIMENTO DO PACIENTE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR UM FRIO

PROCEDIMENTO TÉCNICO.

------------------------------

Emenda nº 161  Autoria: Doutor Rinaldo - PSL

Programa: 706 - ATENÇÃO ASSISTENCIAL À SAÚDE - Ação: 4182 - POLÍTICAS E

AÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE

Mudança de finalidade para: ORGANIZAR AS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DO

SUS, DE MODO RESOLUTIVO, EM TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO NOS

ASPECTOS ASSISTENCIAIS E DE
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ACOLHIMENTO (DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO, RECUPERAÇÃO E

REABILITAÇÃO) e propiciar  a articulação de mutirões para a realização de cirurgias

eletivas, aumentando o acesso dos usuários ao serviço.

Justificativa: Considerando a grande demanada reprimida na rede pública e privada

conveniada ao SUS em MG, em relação a realização de cirurgias eletivas, faz-se

necessário instituir mutirões para oferecer resposta imediata aos usuários do SUS,

que hoje se encontram sem esperança nas filas das centrais de leito.

------------------------------

Emenda nº 162  Autoria: André Quintão - PT

Programa: 144 - DESENVOLVIMENTO DA REFORMA AGRÁRIA

Ação: .... - Apoiar a implantação do PAIS - Produção Agroecológica Integrada e

Sustentável

Unidade Orçamentária: 2411 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS

GERAIS

Finalidade: Apoiar os agricultores familiares na produção agroecológica, através da

tecnologia social do PAIS.

Produto: PROJETO IMPLANTADO

Unidade de medida: PROJETO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinh/Mucuri             40        200.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: O PAIS - Projeto de Produção Agroecológica Integrada e Sustentável, é

um programa do governo federal, executado em Minas pela Secretaria de Estado

Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária (SEARA) que, por meio do Instituto

de Terras do Estado de Minas Gerais (Iter), implementará um novo PAIS, junto aos

municípios que integram os denominados CONSAD  - Consórcios de Segurança

Alimentar e Desenvolvimento Local, pertencentes aos territórios da Bacia do

Itabapoana, Vale do Urucuia Grande Sertão, e, Médio Jequitinhonha. O projeto prevê
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a implantação de 200 unidades produtivas, em 40 municípios. A premissa básica para

esta implantação é a existência de terreno apropriado, água e energia. A tecnologia

social PAIS pode ser utilizada por: Agricultores de baixa renda;  Assentados em

projetos de reforma agrária; Produtores de áreas remanescentes de quilombos;

Participantes de programas sociais do governo federal.

------------------------------

Emenda nº 163  Autoria: Lafayette de Andrada - PSDB

Programa: 056 - POTENCIALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA LOGÍSTICA DA

FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL - Ação: 1272 - PAVIMENTAÇÃO E

RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS EM OUTRAS REGIÕES

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1         10.000              0              0

Centro Oeste              4      1.990.000              2     18.025.000

Sul de Minas              0              0              2     11.500.000

------------------------------

Emenda nº 164  (originada da PLE nº 1.035/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 057 - PROGRAMA DE AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA

DOS CORREDORES DE TRANSPORTE - Ação: 1158 - ADEQUAÇÃO E AUMENTO

DA CAPACIDADE VIÁRIA

Mudança de finalidade para:

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              1         10.000              0              0

Sul de Minas              1         50.000              0              0

Triângulo              1        100.000

------------------------------

Emenda nº 165  (originada da PLE nº 1.036/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular
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Programa: 056 - POTENCIALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA LOGÍSTICA DA

FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL - Ação: 1353 - PAVIMENTAÇÃO E

RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS NO TRIÂNGULO E ALTO-PARANAÍBA

Mudança de finalidade para:

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              0              0              0     16.667.000

Triângulo              3     47.952.039              6    122.994.000

Justificativa: Através da PPP Usina Coruripe, não é necessário "obra de arte" (ponte)

e a distância é pequena: de 5 a 6 km.

A ligação asfáltica da MG 255 até a Vila Voqueiros beneficiará os moradores da

comunidade de 500 habitantes, com estrutura de Escola Municipal, PSF, e a usina de

açúcar e álcool a 10 km, com transporte de trabalhadores e cana de açúcar até a

usina.

------------------------------

Emenda nº 166  (originada da PLE nº 1.038/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS

Ação: .... - FINANCIAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DE

REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

Unidade Orçamentária: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: FINANCIAR A IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA

ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.

Produto: CENTRO IMPLANTADO

Unidade de medida: CENTRO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual             10      1.200.000              0              0

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 1.200.000,00 - Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS - Ação: 4236 -

CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE

PROTEÇÃO ESPECIAL

Justificativa: Recuperar a ação 1147, a fim de garantir dotação orçamentária para

futuros convênios para impantação de serviços regionalizados de proteção especial,

como os CREAS. A ação 4236 não especifica claramente a implantação dos 10

CREAS, sendo que, além de qualificar os existentes, é necessário implantar novos

CREAS.

------------------------------

Emenda nº 167  (originada da PLE nº 1.040/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 036 - PROJETO TRAVESSIA: ATUAÇÃO INTEGRADA EM ESPAÇOS

DEFINIDOS DE CONCENTRAÇÃO DE POBREZA - Ação: 1176 - INTERVENÇÕES

URBANAS E HABITACIONAIS

Mudança de finalidade para: EXECUTAR MELHORIAS URBANAS E/OU

HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS, ATRAVÉS DA CONCESSÃO DE RECURSO E

ARTICULAÇÃO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADES DE OUTROS ÓRGÃOS,

QUANDO NECESSÁRIO, utilizando-se, sempre que possível, mão de obra egressa

dos cursos do Usina Mineira do Trabalho

------------------------------

Emenda nº 168  (originada da PLE nº 1.042/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 116 - CAMINHOS DE MINAS - Ação: 1075 - ELABORAÇÃO DE

PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

COM ENFOQUE AMBIENTAL

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              5         10.000              5         10.400

Central              5         10.000              5         10.400

Jequitinh/ Mucuri             10         20.000              5         10.400

Mata              5         10.000
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Norte de Minas              5         10.000              5         10.400

Rio Doce              5         10.000              5         10.400

Triângulo              5         10.000              5         10.400

Justificativa: Garantir condições de tráfego nas estradas rurais, principalmente em

razão do transporte escolar e do escoamento da produção.

A recuperação da rodovia, que está em estado deplorável, facilitará o escoamento da

produção dessas comunidades, melhorará a qualidade de vida de sua população e

possibilitará o incremento do turismo de aventura, ecoturismo e turismo rural na

região.

------------------------------

Emenda nº 169  (originada da PLE nº 1.044/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação: .... - APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS E TUTELARES DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Finalidade: APOIO TÉCNICO-FINANCEIRO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOS TUTELARES.

Produto: CONSELHO APOIADO

Unidade de medida: CONSELHO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            105      1.000.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: O Ministério Público exige dos municípios boas instalações, sendo

necessário custos com aluguéis. Além disso, os conselhos tutelares não possuem

infraestrutura adequada para atendimento a crianças e adolescentes, sendo

necessário equipar conselhos para o atendimento ao sistema de garantia de direitos.

------------------------------
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Emenda nº 170  (originada da PLE nº 1.045/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS - Ação: 1156 - QUALIFICAÇÃO DE

RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO E CONTROLE DO SUAS

Mudança de finalidade para: PROMOVER A QUALIFICAÇÃO CONTINUADA E O

PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS, CONSELHEIROS,

GESTORES, ENTIDADES E DEMAIS OPERADORES DA POLÍTICA

SOCIOASSISTENCIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DO SUAS, PRODUZINDO E

DIFUNDINDO CONHECIMENTOS PARA A GARANTIA DE OFERTA DE

QUALIDADE NOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS PARA A

POPULAÇÃO.

Justificativa: Garantir a qualificação de servidores e trabalhadores da área, visando

ao aprimoramento da implementação do sistema e capacidade de gestão.

Atualmente os CRAS não estão preparados e capacitados para atender às demandas

da juventude, por isso seria necessário priorizar o protagonismo juvenil.

------------------------------

Emenda nº 171  (originada da PLE nº 1.047/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 706 - ATENÇÃO ASSISTENCIAL À SAÚDE

Ação: .... - Apoio Técnico e Financeiro à Implantação de Centros de Atenção

Psicossocial

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: Incentivar técnica e financeiramente os Municípios e os consórcios

intermunicipais de saúde a implementarem Caps-i, para atenção à saúde mental

infantojuvenil, e Caps-ad, para atenção à saúde mental dos usuários de álcool e

drogas.

Produto: MUNICÍPIO/CONSÓRCIO BENEFICIADO

Unidade de medida: MUNICÍPIO/CONSÓRCIO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual             15        900.000
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 900.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 172  (originada da PLE nº 1.052/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS - Ação: 4234 - CO-FINANCIAMENTO DE

SERVIÇOS E BENEFÍCIOS  PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO

BÁSICA

Mudança de finalidade para: COFINANCIAR OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, por meio da universalização dos CRAS e do apoio à

rede socioassistencial, OFERTANDO SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E

BENEFÍCIOS CONTINUADOS QUE GARANTAM A SOBREVIVÊNCIA, O

ACOLHIMENTO, A CONVIVÊNCIA E A SOCIALIZAÇÃO DE PESSOAS E FAMÍLIAS

EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POBREZA E FRAGILIDADE DE

VÍNCULOS.

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              2        119.280              2        119.280

Central             36      2.185.920             36      2.185.920

Centro Oeste             11        735.360             11        735.360

Estadual             89      6.050.000            128      8.757.680

Jequitinh/ Mucuri             10        712.800             10        712.800

Mata             25      1.074.960             25      1.074.960

Noroeste              2        183.600              2        183.600

Norte de Minas             18      1.049.520             18      1.049.520

Rio Doce             14        844.800             14        844.800

Sul de Minas             19        696.480             19        696.480

Triângulo              8        572.880              8        572.880

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 1.200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: O governo de Minas assinou termo de compromisso de universalização

dos CRAS e, de acordo com os últimos dados obtidos na 8ª Conferência da Criança e

do Adolescente, MG tem 38% de Municípios sem CRAS.

Os Municípios Mineiros custeam aluguéis para o funcionamento de tão importantes

trabalhos executados pelos CRAS, por isso se faz necessário o co-financiamento

também da manutenção desses equipamentos.

------------------------------

Emenda nº 173  (originada da PLE nº 1.056/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 057 - PROGRAMA DE AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA

DOS CORREDORES DE TRANSPORTE - Ação: 1157 - PAVIMENTAÇÃO E

MELHORAMENTO DE LIGAÇÕES FALTANTES

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinh/Mucuri              1         10.000

Norte de Minas              3         30.000

Sul de Minas              1     15.710.000              0              0

Justificativa: Essa proposta visa a desenvolver a região que é de grande extensão

territorial, escoando a produção e facilitando o desenvolvimento econômico.

A construção da ponte é essencial para o  escoamento da produção no Norte de

Minas.

Asfaltamento do trecho: Virgem da Lapa entroncamento José Gonçalves de Minas.

Esse trecho de estrada interliga as três microregiões do Jequitinhonha, ligando Minas

ao Sul da Bahia, beneficiando mais de um milhão de pessoas.

------------------------------

Emenda nº 174  (originada da PLE nº 1.058/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 026 - MINAS AVANÇA - Ação: 4141 - DESENVOLVIMENTO DO MODAL

AEROVIÁRIO
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Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              0              0              2      3.065.000

Central              0              0              2     18.650.000

Centro Oeste              1      7.890.000              3      7.242.070

Jequitinh/Mucuri              0              0              4      5.509.400

Mata              0              0              3      3.541.100

Noroeste              0              0              2      6.257.000

Norte de Minas              1      7.700.000              3      6.144.800

Rio Doce              0              0              3      4.984.300

Sul de Minas              0         10.000              5     10.315.000

Triângulo              0              0              1      3.656.000

Justificativa: Com a ampliação e melhoria na pista do aeroporto de Poços de Caldas,

duas companhias, Air Minas e Trip, poderão trazer voos regulares para a região.

------------------------------

Emenda nº 175  (originada da PLE nº 1.062/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 727 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - Ação: 1358 - CONSTRUÇÃO,

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE

MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1         10.000              1        500.000

Triângulo              1         10.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A proposta objetiva garantir a segurança no Município de Iturama,

especialmente caso seja acatada a proposta de construção de uma Unidade Prisional

no Município.

------------------------------
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Emenda nº 176  (originada da PLE nº 1.063/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 043 - REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - Ação: 1202 - APOIO AOS

PROJETOS DE CARÁTER ESTRUTURANTES DO SISTEMA DE CIENCIA,

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              0              0              0              0

Central              1              0              0              0

Estadual              0         15.000              0              0

Mata              1        500.000              0              0

Norte de Minas              0              0              0              0

Sul de Minas              1              0              0              0

Triângulo              0              0              0              0

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Os estudos de viabilidade econômica já executados, e que foram

apoiados pelo Estado, apontam para a necessidade de implantação do Parque

Tecnológico de Juiz de Fora, que absorverá as empresas oriundas da incubadora,

condomínio de empresas, Programa de Incentivo à Inovação - PII - , empresas

âncora, etc.

------------------------------

Emenda nº 177  (originada da PLE nº 1.064/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 028 - MINAS SEM FOME - Ação: 4367 - CAPACITAÇÃO DE JOVENS

RURAIS

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba             40          9.400             40          9.400

Central            195         47.000            195         47.000
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Centro Oeste             40          9.400             40          9.400

Estadual              0              0          1.500        360.000

Jequitinh/Mucuri            117         28.000            117         28.800

Mata            291         70.000            291         70.000

Noroeste             40          9.400             40          9.400

Norte de Minas            195         47.000            195         47.000

Rio Doce            117         28.000            117         28.800

Sul de Minas            195         47.000            195         47.000

Triângulo             78         18.800             78         18.800

Justificativa: adequar as metas física e financeira à demanda de qualificação de

jovens rurais da região da Mata.

------------------------------

Emenda nº 178  (originada da PLE nº 1.066/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 034 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE - Ação: 1183 - FICA

VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS NA FAIXA ETÁRIA DE 12 A 24 ANOS

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba          1.350        485.596          1.350        485.596

Central         10.588      4.870.997         10.588      4.870.997

Centro Oeste            550        295.373            550        295.373

Mata            180         80.000            180         80.000

Rio Doce            992        469.468            992        469.468

Sul de Minas          2.020        657.054          2.020        657.054

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 80.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Ampliar as ações de prevenção à criminalidade entre os jovens da

região, com a implementação integral do programa Fica Vivo.

------------------------------
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Emenda nº 179  (originada da PLE nº 1.072/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA - Ação:

1367 - INFRA ESTRUTURA DE APOIO TECNOLÓGICO

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1        628.333              0              0

Jequitinh/Mucuri              1        628.333              1      4.000.000

Norte de Minas              1        628.333              0              0

Justificativa: Não consta orçamento para o Jequitinhonha na proposta de revisão e

essa região sofre com a seca e a pobreza

------------------------------

Emenda nº 180  (originada da PLE nº 1.077/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA - Ação:

1375 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central             20        480.400              0              0

Estadual              0              0              0              0

Jequitinh/Mucuri             40        960.800            100      2.100.000

Norte de Minas             40        960.800            100      2.100.000

Justificativa: O Médio Jequitinhonha é o que apresenta o quadro de estiagem mais

agudo no contexto do Vale.

------------------------------

Emenda nº 181  (originada da PLE nº 1.081/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 057 - PROGRAMA DE AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA

DOS CORREDORES DE TRANSPORTE - Ação: 1157 - PAVIMENTAÇÃO E

MELHORAMENTO DE LIGAÇÕES FALTANTES

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)
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Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinh/Mucuri              1        100.000

Sul de Minas              1     15.650.000              0              0

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 057 - PROGRAMA DE AUMENTO DA

CAPACIDADE E SEGURANÇA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE - Ação:

1157 - PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DE LIGAÇÕES FALTANTES

Justificativa: A obra trará para o usuário da via uma redução de 100km em relação ao

trajeto através da BR 116.

------------------------------

Emenda nº 182  (originada da PLE nº 1.082/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS - Ação: 1068 - APOIO A IMPLANTACAO DE

SISTEMAS DE DISPOSICAO FINAL ADEQUADA - MINAS SEM LIXOES

Mudança de produto para: POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA COM SISTEMAS

ADEQUADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS

Mudança de unidade de medida para: % (PERCENTUAL) DE REALIZAÇÃO

Justificativa: As metas estão centralizadas. O lixo é uma questão de vida degradada

tanto para o homem quanto para o meio ambiente, mas pode trazer geração de

renda.

------------------------------

Emenda nº 183  (originada da PLE nº 1.087/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 042 - REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ORIENTADA PELO

MERCADO - Ação: 1391 - OPERACIONALIZAÇÃO DE CVTS E TELECENTROS

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              7              0              7              0

Central             72              0             72              0

Centro Oeste             27              0             27              0

Estadual              2     17.980.000             72     22.000.000
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Jequitinh/Mucuri             47              0             47              0

Mata             39              0             39              0

Noroeste              8              0              8              0

Norte de Minas             59              0             59              0

Rio Doce             37              0             37              0

Sul de Minas             74              0             74              0

Triângulo             15              0             15              0

------------------------------

Emenda nº 184  (originada da PLE nº 1.088/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS - Ação: 1072 - IMPLANTACAO DA COLETA

SELETIVA, REAPROVEITAMENTO E RECICLAGEM

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual             20        250.000             20        250.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 50.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: O aumento da meta física e financeira irá repercutir positivamente na

geração de emprego e renda, tirando pessoas de situação de risco social e

melhorando o meio ambiente.

------------------------------

Emenda nº 185  (originada da PLE nº 1.090/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA,  EXERCÍCIO DA POLÍCIA

JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL - Ação: 1329 - CONSTRUÇÃO E

ADEQUAÇÃO FÍSICA DE GRANDE PORTE DE UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1         10.000              0              0

Mata              1         10.000
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: As instalações do atual IML de Juiz de Fora são muito precárias, o que

impede o atendimento adequado às necessidades da região. É necessário construir

um novo IML.

------------------------------

Emenda nº 186  (originada da PLE nº 1.098/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 028 - MINAS SEM FOME

Ação: .... - Apoio à produção de alimentos e à capacitação em comunidades

indígenas e quilombolas

Unidade Orçamentária: 3041 - EMPRESA  DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Implantar pequenos projetos de apoio visando o desenvolvimento

sustentável da agricultura familiar desenvolvida por indígenas e quilombolas,

disponibilizar recursos para condução das atividades inerentes ao programa e prover

sementes, inclusive crioulas, para comercialização e complementação e melhoria

nutricional da alimentação.

Produto: COMUNIDADE ATENDIDA

Unidade de medida: COMUNIDADE

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual             30        200.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Apesar de as comunidades indígenas e quilombolas integrarem a

Agricultura Familiar, verifica-se que elas não se  inserem adequadamente no progrma

em questão, sendo necessário criar ação específica para essas populações.

------------------------------
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Emenda nº 187  (originada da PLE nº 1.099/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 144 - DESENVOLVIMENTO DA REFORMA AGRÁRIA

Ação: .... - Apoio à regularização fundiária de áreas ocupadas por comunidades

indígenas e quilombolas

Unidade Orçamentária: 2411 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS

GERAIS

Finalidade: apoiar a execução de atividades técnicas de identificação, discriminação e

regularização das áreas ocupadas por comunidades quilombolas e indígenas.

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            500        200.000            500        200.000

Justificativa: Em Minas Gerais encontram-se 10 comunidades indígenas e 465

comunidades quiliombolas. O processo de regularização fundiária ainda não foi

concluído, portanto, há que se restaurar a ação.

------------------------------

Emenda nº 188  (originada da PLE nº 1.101/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - Mobilização pelo registro civil

Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

SOCIAL

Finalidade: Desenvolver ações que visem à obtenção de certidões de registro civil e

documentação civil básica, fundamentalmente pela população em situação de

pobreza ou componente de comunidades tradicionais, como quilombolas e indígenas.

Produto: Documentos emitidos

Unidade de medida: Documentos

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011
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Estadual            100         50.000            100         50.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 50.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A ação é de extrema importância, sendo que através dela realizamos um

projeto em 16 campanhas, onde 2.315 documentos foram emitidos em 39

comunidades quilombolas e 8 aldeias indígenas.

------------------------------

Emenda nº 189  (originada da PLE nº 1.102/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 025 - LARES GERAES - Ação: 1302 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E

MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS

Mudança de finalidade para: PROMOVER A CONSTRUCAO, REFORMA E

MELHORIA DE MORADIAS PARA POPULACAO DE BAIXA RENDA OU EM AREAS

DE RISCO,  E PARAS AS COMUNIDADES INDIGENAS E QUILOMBOLAS, POR

MEIO DE REALIZAÇÃO DIAGNÓSTICOS DA REALIDADE HABITACIONAL

DESSAS COMUNIDADES.

Justificativa: O enorme crescimento das vilas e favelas, o déficit habitacional e o

desejo das famíliasd e se manterem nos bairros e regiões onde possuem vínculos

justificam a ampliação dos investimentos nessa ação.

As comunidades indígenas e quliombolas do Estado encontram-se em situação de

extrema pobreza, vivendo em casas de taipa e sapê, ou abobe (barro), sem

instalações sanitárias adequadas. A falta de condições sanitárias e as caracterísitcas

das casas expõe as comunidades a risco de doenças, como à doença de chagas,

uma vez que há grande incidência do barbeiro nesses ambientes.

------------------------------

Emenda nº 190  (originada da PLE nº 1.122/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA

SOCIAL - Ação: 1037 - MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES

OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (CBM)



____________________________________________________________________________
732

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              0              0              1      2.764.599

Jequitinh/Mucuri              1         50.000              1         50.000

Norte de Minas              1      2.545.000              1      2.545.000

Triângulo              1         50.000              1         50.000

Justificativa: A ação sugerida visa à compatibilização da corporação com o Sistema

Integrado de Defesa Social, bem como ao aumento da capilaridade do Corpo de

Bombeiros no território mineiro, o que contribui para a ampliação dos setores de

prevenção e para a otimização da capacidade de resposta do corpo de bombeiros às

demandas regionais.

------------------------------

Emenda nº 191  (originada da PLE nº 1.124/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 019 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Ação: 4034 - AMPLIAÇÃO DA

OFERTA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL

Mudança de nome para: AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL

Mudança de finalidade para: OFERECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS

ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, SUPRINDO-SE AS NECESSIDADES

NUTRICIONAIS DIÁRIAS DOS ALUNOS POR MEIO DA GARANTIA DE, NO

MÍNIMO, TRÊS REFEIÇÕES DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA DO

ALUNO NA ESCOLA.

Mudança de produto para: ALUNO BENEFICIADO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa: Oferecer uma alimentação escolar de qualidade e garantir o emprego do

conceito correto: alimentação escolar.

------------------------------

Emenda nº 192  (originada da PLE nº 1.132/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 706 - ATENÇÃO ASSISTENCIAL À SAÚDE

Ação: .... - Atenção à Saúde das Comunidades Indígenas e Quilombolas
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Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: Estruturar a atenção primária à saúde nas aldeias indígenas e nas

comunidades quilombolas, garantindo a equidade e a qualidade de acesso das

populações.

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Centro Oeste              1         83.334              1         83.334

Jequitinh/Mucuri              6        500.000              6        500.000

Mata              1         83.333              1         83.333

Norte de Minas              1         83.333              1         83.333

Rio Doce              2        166.667              2        166.667

Sul de Minas              1         83.333              1         83.333

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 193  (originada da PLE nº 1.134/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 026 - MINAS AVANÇA - Ação: 1342 - INVESTIMENTOS ESPECIAIS EM

MUNICÍPIOS ESTRATÉGICOS

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1     12.990.000              0              0

Mata              0        100.000

Sul de Minas              1      2.000.000              0              0

Justificativa: Fortalecer o crescimento regional dos municípios da Zona da Mata.

------------------------------

Emenda nº 194  (originada da PLE nº 1.137/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular
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Programa: 044 - REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Ação: .... - Construção da Unidade de Internação do Hospital Universitário da

Universidade Federal de Juiz de Fora

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: Aumentar a oferta de serviços na Região da Mata para o Sistema Único

de Saúde - SUS na média e alta complexidade e contribuir para a formação dos

profissionais para atuarem no SUS.

Produto: Unidade Hospitalar Construída

Unidade de medida: Unidade

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Mata              1         10.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 195  (originada da PLE nº 1.141/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 004 - ATENDIMENTO  ÀS  MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - Ação: 1205 -

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              3     28.675.000              0              0

Jequitinh/Mucuri              0              0              0              0

Noroeste              1         10.000

Rio Doce              0              0              0              0

Sul de Minas              1         10.000              1      9.000.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 30.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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Justificativa: A proposta tem por objetivo atender a demanda da Região Central por

estabelecimentos apropriados para o cumprimento de medidas socioeducativas,

tendo em vista a quantidade de adolescentes recolhidos em cadeias públicas.

------------------------------

Emenda nº 196  (originada da PLE nº 1.144/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 004 - ATENDIMENTO  ÀS  MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - Ação: 4362 -

APRIMORAMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DAS MEDIDAS DE MEIO ABERTO

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central            200        323.600            200        338.600

Estadual          1.000        715.150          1.300        615.150

Mata             60        100.000             60        105.000

Norte de Minas             80        102.250             80        107.250

Rio Doce             60        100.000             60        105.000

Sul de Minas             80        112.000             80        117.000

Triângulo            120        147.000            120        152.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Há progressiva ampliação do atendimento a essas medidas. Contudo, os

recursos foram reduzidos. O aumento do crédito é necessário para  a execução

adequada da ação.

------------------------------

Emenda nº 197  (originada da PLE nº 1.152/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Ação: .... - APOIO À COMERCIALIZAÇÃO POR MEIO DE FEIRAS DE ECONOMIA

POPULAR SOLIDÁRIA (EPS)

Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

SOCIAL
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Finalidade: INSTALAR FEIRAS REGIONAIS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA

E PROMOVER A COMERCIALIZAÇÃO DESSES PRODUTOS, BEM COMO APOIAR

OS FÓRUNS REGIONAIS DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA NO ESTADO

Produto: FEIRA REGIONAL INSTALADA

Unidade de medida: FEIRA REGIONAL

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              1         60.000              1         60.000

Central              1         60.000              1         60.000

Centro Oeste              1         60.000              1         60.000

Jequitinh/Mucuri              1         60.000              1         60.000

Mata              1         60.000              1         60.000

Noroeste              1         60.000              1         60.000

Norte de Minas              1         60.000              1         60.000

Rio Doce              1         60.000              1         60.000

Sul de Minas              1         60.000              1         60.000

Triângulo              1         60.000              1         60.000

Justificativa: AS FEIRAS DE EPS TEM SIDO UM IMPORTANTE INSTRUMENTO DE

COMERCIALIZAÇÃO E FORMAÇÃO PARA OS EMPREENDIMENTOS DE

ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA.

------------------------------

Emenda nº 198  (originada da PLE nº 1.154/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 732 - SEGURANÇA ALIMENTAR - Ação: 1140 - INSTALAÇÃO E

MANUTENÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E

NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - CRESANS

Mudança de finalidade para: APOIAR A INSTALAÇÃO DE CENTROS DE

REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL -

CRESANS -  EM TODAS AS REGIÕES DO ESTADO, com vistas à realização de

diagnósticos, pesquisas, manutenção de banco de dados, capacitação de gestores e
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demais atores na área de segurança alimentar e nutricional, em parceria com

instituições de ensino superior e pesquisa e organizações não governamentais.

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1          1.000              1          1.033

Estadual              1        100.000              1        100.000

Justificativa: Neste ano estão sendo realizados seminários sobre indicadores de

segurança alimnetar e nutricional, de educação alimentar e diagnóstico dos povos

indígenas. Em 2010, estss atividades terão continuidade, além da capacitação dos

atores dos 50 sistemas municipais de segurança alimentar e nutricional conforme

meta estabelecida entre a Seplag e o Consea-MG.

Avalia-se a necessidade de fomentar a realização de pesquisa, manutenção de banco

de dados, formação de profissionais, identificação e construção de indicadores de

segurança alimentar e nutricional. Ex.: realização de pesquisa na RMBH, tendo como

referência a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar - EBIA -, testada na

PNAD/2004, com o objetivo de aferir a situação de segurança alimentar e nutricional

nesta região.

------------------------------

Emenda nº 199  (originada da PLE nº 1.155/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 706 - ATENÇÃO ASSISTENCIAL À SAÚDE

Ação: .... - ESTRUTURAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE

VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN - EM MINAS GERAIS

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: Garantir a alimentação permanente de dados do Sisvan e realizar o

diagnóstico e a avaliação do funcionamento do sistema no Estado.

Produto: MUNICÍPIOS COM SISVAN EM OPERAÇÃO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            853      1.000.000
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Entre as atividades do Projeto Travessia, revelando a prevalência de

anemia ferropriva e risco nutricional entre crianças de 0 a 7 anos. Após o diagnóstico

da gestão do SISVAN em andamento com recursos dessa ação, é necessário

planejar e executar atividades de monitoramento do estado nutricional e de promoção

de segurança alimentar e nutricional. A realidade detectada nos municípios de baixo

IDH e da potencialidade das ações intersetoriais do projeto travessia orienta o

investimento inicial nos 35 municípios já incluídos no projeto.

------------------------------

Emenda nº 200  (originada da PLE nº 1.157/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 732 - SEGURANÇA ALIMENTAR - Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DAS

ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS -

CONSEA/MG

Mudança de finalidade para: COORDENAR AS AÇÕES DO CONSELHO DE

SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS - CONSEA/MG - E APOIAR AS

COMISSÕES REGIONAIS DESEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

SUSTENTÁVEL - CRSANS.

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central             26        650.000             26        650.000

------------------------------

Emenda nº 201  (originada da PLE nº 1.162/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS - Ação: 1332 -

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MUSEOLÓGICO DO MUSEU DE

PERCURSOS DO VALE DO JEQUITINHONHA
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Mudança de finalidade para: Dotar o Vale do Jequitinhonha de estrutura necessária à

promoção e divulgação da cultura regional e local, contemplando a globalidade do

patrimônio ambiental, material e imaterial.

Justificativa: A finalidade da ação no projeto de revisão do PPAG, exercício 2010,

está inadequada aos reais objetivos dessa ação.

------------------------------

Emenda nº 202  (originada da PLE nº 1.163/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: .... - Implantação do Centro de Tradição Cultural do Jequitinhonha

Unidade Orçamentária: 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO

HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Implantação do Centro de Tradição Cultural do Vale do Jequitinhonha,

que congregue e interaja com os diversos movimentos culturais da região.

Produto: CENTRO CULTURAL IMPLANTADO

Unidade de medida: CENTRO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinh/Mucuri              1        500.000

Justificativa: O Vale do Jequitinhonha carece de um centro cultural de característica

regional e que englobe as diversas manifestações culturais da região. A ideia é que o

Centro da Tradição Cultural do Jequitinhonha possa ser também um local de venda

do artesanato local, propiciando fonte(?) de renda para os artesãos locais. O espaço

será utilizado também para encontros regionais de cultura. A implantação na cidade

de Itaobim se justifica pela localização geográfica da cidade, na confluência de

rodovias estaduais e federais.

------------------------------

Emenda nº 203  (originada da PLE nº 1.166/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - Promoção da Igualdade Racial e Direito das Comunidades
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Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

SOCIAL

Finalidade: ARTICULAR, ACOMPANHAR E PROMOVER AÇÕES DESTINADAS À

PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO DE

COMUNIDADES TRADICIONAIS, COMO QUILOMBOLAS E INDÍGENAS, E

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO DAS 440 COMUNIDADES

QUILOMBOLAS.

Produto: AÇÃO REALIZADA

Unidade de medida: AÇÃO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            500        200.000            500        200.000

------------------------------

Emenda nº 204  (originada da PLE nº 1.168/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 007 - COPA DO MUNDO 2014

Mudança de nome para: Copa do Mundo 2014

Mudança de objetivo para: Organizar com excelência os eventos FIFA (Copa das

Confederações e Copa do Mundo) e  a infraestrutura para esses eventos, visando a

deixar um legado para Minas Gerais, orientando-se por padrões internacionais de

qualidade e  pelos princípios da sustentabilidade socioambiental.

Justificativa: Os investimentos públicos precisam considerar, além das normativas e

parâmetros internacionais realcionados à qualidade dos eventos, também aqueles

atinentes à proteção das pessoas, especialmente as mais vulneráveis, e do meio

ambiente. Assim, sugere-se uma orientação socioambiental focada na população

mineira para o planejamento e execução dos gastos públicos e também nas

concessões e negociações com o setor privado que investirá nos preparativos para

esses eventos internacionais.

------------------------------

Emenda nº 205  (originada da PLE nº 1.178/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular
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Programa: 042 - REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ORIENTADA PELO

MERCADO

Ação: .... - Implementação de cursos de formação profissional

Unidade Orçamentária: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Finalidade: Implementar cursos de qualificação, preferencialmente voltados para as

cadeias produtivas locais e necessidades identificadas no mercado de trabalho das

regiões onde estão localizados os CVTs.

Produto: CURSO OFERTADO

Unidade de medida: CURSO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual             40        100.000

Justificativa: Propõe-se a continuidade da ação como forma de fortalecer os

Municípios, dotando-os de pessoas qualificadas, bases para a ação de novos

investimentos, fixando o trabalhador no seu local de origem, como forma de geração

de trabalho e renda.

------------------------------

Emenda nº 206  (originada da PLE nº 1.179/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 042 - REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ORIENTADA PELO

MERCADO

Ação: .... - Implantação de modelo de gestão nos CVTs da rede formação profissional

local

Unidade Orçamentária: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Finalidade: Implementar os fundamentos e critérios de excelência disseminados pelo

PMPQ - Programa Mineiro de Qualidade e Produtividade - como balizadores das

ações gerenciais a serem promovidas pelo CVTs, bem como o gerenciamento de

indicadores prioritários.
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Produto: CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO COM MODELO DE GESTÃO

IMPLEMENTADO

Unidade de medida: CENTRO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual             29         10.000

Justificativa: Importância estratégica para futura auto-sustentabilidade dos CVTs,

organizando os processos atuais, gerando novos produtos e melhorando os serviços

para a população.

------------------------------

Emenda nº 207  (originada da PLE nº 1.183/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA - Ação: 4452 - ESCOLA EM REDE - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de finalidade para: PROPICIAR ÀS ESCOLAS DO SISTEMA

EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OPORTUNIDADES E CONDIÇÕES

DE ATUAÇÃO DE FORMA MAIS ARTICULADA E COOPERATIVA POR MEIO DA

CULTURA DO TRABALHO EM REDE E DA INCORPORAÇÃO DAS NOVAS

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E

ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO-SE AOS PROFESSORES E TÉCNICOS

ESCOLARES A QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA PARA A UTILIZAÇÃO DAS

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TICS.

Justificativa: Qualificar todos os trabalhadores em educação e não apenas

professores para a utilização das tecnologias da informação e comunicação - TICs.

------------------------------

Emenda nº 208  (originada da PLE nº 1.185/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA - Ação: 1109 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA,

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO
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Mudança de finalidade para: MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS

ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, INCLUSIVE DAS ESCOLAS RURAIS, POR MEIO

DA IMPLANTAÇÃO DE PADRÕES BÁSICOS DE REDE FÍSICA, MOBILIÁRIO,

EQUIPAMENTOS, RECURSOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS, DOTANDO AS

ESCOLAS DE REFEITÓRIOS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ADEQUADAS, DE

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA AS COZINHAS, DE BIBLIOTECAS COM

ACERVO ADEQUADO E ATUALIZADO E EFETUANDO AS ADAPTAÇÕES FÍSICAS

NECESSÁRIAS À PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE DOS ALUNOS COM

DEFICIÊNCIA.

Justificativa: A proposta se justifica para corrigir um equívoco na referência ao nível

de ensino na finalidade da ação 1109. Essa ação é direcionada às  escolas de Ensino

Médio, e não de Ensino Fundamental.

------------------------------

Emenda nº 209  (originada da PLE nº 1.206/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 733 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL -

PADEM - Ação: 1167 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              2        645.489              1        656.587

------------------------------

Emenda nº 210  (originada da PLE nº 1.209/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 026 - MINAS AVANÇA - Ação: 1342 - INVESTIMENTOS ESPECIAIS EM

MUNICÍPIOS ESTRATÉGICOS

Mudança de finalidade para:

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1     13.090.000              0              0

Sul de Minas              2      2.010.000              0              0

Justificativa: Retirada do trânsito pesado do Município de Lavras.
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------------------------------

Emenda nº 211  (originada da PLE nº 1.213/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 010 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA

ATLÂNTICA

Ação: .... - MONITORAMENTO ELETRONICO DO TRANSPORTE DO CARVAO

VEGETAL

Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Finalidade: MONITORAR ELETRONICAMENTE O TRANSPORTE DO CARVÃO

VEGETAL, VISANDO A INTENSIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO

E CONTROLE DA PRODUÇÃO E CONSUMO DO CARVÃO VEGETAL.

Produto: VEÍCULO MONITORADO

Unidade de medida: VEÍCULO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              0         10.000              0              0

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A motivação da exclusão deixou de existir.

------------------------------

Emenda nº 212  (originada da PLE nº 1.031/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 018 - ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE - Ação: 4306 -

ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba          4.531              0          4.719              0

Central         23.209              0         24.071              0

Centro Oeste          3.227              0          3.364              0

Estadual         42.979     26.215.591         55.439    138.861.800
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Jequitinh/Mucuri          1.882              0          1.963              0

Mata          4.930              0          5.346              0

Noroeste          2.422              0          2.545              0

Norte de Minas          6.162              0          6.733              0

Rio Doce          6.520              0          6.785              0

Sul de Minas         10.954              0         11.410              0

Triângulo          8.984         22.409          8.525              0

------------------------------

Emenda nº 213  (originada da PLE nº 1.086/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA - Ação: 4311 - DESENVOLVIMENTO DO

ESPORTE ESCOLAR

Mudança de finalidade para: DESENVOLVER O ESPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE

METODOLOGIA ADEQUADA AO CONTEÚDO BÁSICO CURRICULAR DA AULA DE

EDUCAÇÃO FÍSICA APRIMORANDO-O NAS ESCOLAS PRIORITARIAMENTE DE

TEMPO INTEGRAL E ESTIMULAR A PRÁTICA DO ESPORTE EDUCACIONAL POR

MEIO DA REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, COMO OS JOGOS

ESCOLARES DE MINAS GERAIS JEMG, com a oferta de material esportivo,

alimentação e transporte aos participantes das etapas microrregionais e regionais dos

Jemg, FOMENTANDO A CULTURA ESPORTIVA SAUDÁVEL PARA A

CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA, CULMINANDO NAS OLIMPÍADAS ESCOLARES.

------------------------------

Emenda nº 214  (originada da PLE nº 1.145/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 020 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL

Ação: .... - Implantação de Núcleos de Apoio à Família do Preso anexos às Unidades

Prisionais

Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL
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Finalidade: Atendimento à família do preso em dias de visita, com albergue e serviços

assistenciais, prestados pela equipe técnica da unidade prisional e pelos Centros de

Referência da Assistência Social.

Produto: unidade em funcionamento

Unidade de medida: unidade

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              1         50.000              1         50.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 50.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 215  (originada da PLE nº 1.146/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS

Ação: .... - Co-financiamento de Benefícios Eventuais

Unidade Orçamentária: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: Apoiar os municípios para a concessão de benefícios eventuais.

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            234        300.000            234        300.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS - Ação: 4234 -

CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS  PARA MUNICÍPIOS NA

EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA

------------------------------

Emenda nº 216  (originada da PLE nº 1.158/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular
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Programa: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA - Ação:

4643 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE FOMENTO À ECONOMIA

POPULAR SOLIDÁRIA

Mudança de finalidade para: GERAR TRABALHO E RENDA POR MEIO DO

FORTALECIMENTO DE EMPREENDIMENTOS COLETIVOS DA ECONOMIA

POPULAR SOLIDÁRIA E REALIZAR CONFERÊNCIAS. PARA TANTO, BUSCA-SE

DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS NAS ÁREAS DE: CAPACITAÇÃO,

FORMAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, CRÉDITO E PESQUISA.

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba             20         61.770             20         97.269

Central             20         61.770             20         97.269

Centro Oeste             20         61.769             20         97.269

Estadual              1        150.000              1        150.000

Jequitinh/Mucuri             20         61.770             20         97.269

Mata             20         61.770             20         97.269

Noroeste             20         61.770             20         97.269

Norte de Minas             20         61.769             20         97.269

Rio Doce             20         61.769             20         97.269

Sul de Minas             20         61.769             20         97.269

Triângulo             20         61.769             20         97.269

------------------------------

Emenda nº 217  (originada da PLE nº 1.203/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 028 - MINAS SEM FOME

Ação: .... - Apoio à Comercialização Direta

Unidade Orçamentária: 3041 - EMPRESA  DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Apoiar a organização formal dos agricultores familiares para a realização

de venda direta de seus produtos para a alimentação escolar, programas públicos de

abastecimento e demais oportunidades de comercialização.
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Produto: FAMÍLIA ATENDIDA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            200        250.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 250.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Adequação à lei federal sobre alimentação escolar.

------------------------------

Emenda nº 218  (originada da PLE nº 1.183/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA - Ação: 4476 - ESCOLA EM REDE - ENSINO MÉDIO

Mudança de finalidade para: PROPICIAR ÀS ESCOLAS DO SISTEMA

EDUCACIONAL DE ENSINO MÉDIO OPORTUNIDADES E CONDIÇÕES DE

ATUAÇÃO DE FORMA MAIS ARTICULADA E COOPERATIVA POR MEIO DA

CULTURA DO TRABALHO EM REDE E DA INCORPORAÇÃO DAS NOVAS

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES

EDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO-SE AOS PROFESSORES E

TÉCNICOS ESCOLARES A QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA PARA A UTILIZAÇÃO

DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TICS.

------------------------------

Emenda nº 219  (originada da PLE nº 1.091/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 707 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Ação: 4387 - VIGILÂNCIA

EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Mudança de finalidade para: DIRECIONAR AÇÕES PARA PREVENÇÃO E

CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS E NÃO

TRANSMISSÍVEIS, ACOMPANHANDO E ANALISANDO OS DADOS E

INFORMAÇÕES, RECOMENDANDO E PROMOVENDO AS MEDIDAS DE
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CONTROLE APROPRIADAS, AVALIANDO A EFICÁCIA E EFETIVIDADE DESTAS

MEDIDAS, DIVULGANDO AS INFORMAÇÕES E FORNECENDO SEMPRE

ORIENTAÇÃO TÉCNICA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE RESPONSÁVEIS POR

ESTAS AÇÕES, bem como fortalecer os serviços de verificação de óbito do Estado.

Justificativa: Necessidade de implantação do serviço de verificação de óbito na região

da Mata.

------------------------------

Emenda nº 220  (originada da PLE nº 1.069/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 049 - SAÚDE EM CASA - Ação: 1117 - DESENVOLVIMENTO DE

RECURSOS HUMANOS/ PLANO DIRETOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Mudança de finalidade para: Melhorar a qualidade da atenção primária à saúde por

meio da otimização dos processos de trabalho, do reconhecimento de boas práticas e

da capacitação de pessoal, especialmente dos profissionais do Programa Saúde da

Família, pelas oficinas do Plano Diretor, ASSEGURANDO A INCLUSÃO DE

CONTEÚDO RELATIVO À SAÚDE DO ADOLESCENTE.

------------------------------

Emenda nº 221  (originada da PLE nº 1.181/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Ação: 2086 -

OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSFUNDEB E CAE

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1         70.000              1         70.000

------------------------------

Emenda nº 222  (originada da PLE nº 1.083/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 020 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação: 1081 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA

PRISIONAL (SETOP)

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)
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Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba            300              0              0              0

Centro Oeste            300      7.934.000              0              0

Estadual              0     44.900.000            600     33.333.000

Jequitinh/Mucuri        100.000            300     16.667.000

Norte de Minas              0      3.978.000              0              0

Triângulo            300              0              0              0

Justificativa: Alto índice de criminalidade e reincidência, além de tráfico e uso de

drogas.

------------------------------

Emenda nº 223  (originada da PLE nº 1.107/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA - Ação: 1214 - AMPLIAÇÃO E

REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE ATIVIDADES FÍSICAS

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              5        612.300              5        612.300

Central             38         68.211             38         68.211

Centro Oeste             21      1.898.000             21      1.898.000

Jequitinh/Mucuri              8        750.425              8        750.425

Mata             15      1.415.267             15      1.415.267

Noroeste              4        137.475              4        137.475

Norte de Minas             15      2.447.250             15      2.447.250

Rio Doce              6        677.950              6        677.950

Sul de Minas             32      3.862.750             32      3.862.750

Triângulo             10      4.524.000             10      4.524.000

------------------------------

Emenda nº 224  (originada da PLE nº 1.060/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 028 - MINAS SEM FOME - Ação: 4228 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE

POMARES (PRÓ - POMAR)
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Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba            500         27.000              0              0

Central          1.675         88.100              0              0

Centro Oeste            450         24.400              0              0

Estadual              0              0         15.000        900.000

Jequitinh/Mucuri          2.650        138.800              0              0

Mata          1.950        102.400              0              0

Noroeste            550         28.600              0              0

Norte de Minas          2.650        138.800              0              0

Rio Doce          1.200         63.400              0              0

Sul de Minas          1.700         89.400              0              0

Triângulo            925         49.100              0              0

Justificativa: adequar a distribuição de recursos para atendimento da região

Jequitinhonha/Mucuri.

------------------------------

Emenda nº 225  (originada da PLE nº 1.060/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 028 - MINAS SEM FOME - Ação: 4229 - CRIAÇÃO DE PEQUENOS

ANIMAIS

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba             15          4.300              0              0

Central            110         32.150              0              0

Centro Oeste             30          8.800              0              0

Estadual              0              0          1.000        290.000

Jequitinh/Mucuri            220         64.375              0              0

Mata             85         25.000              0              0

Noroeste             15          4.300              0              0

Norte de Minas            220         64.375              0              0

Rio Doce             60         17.500              0              0
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Sul de Minas             72         21.000              0              0

Triângulo             28          8.200              0              0

Justificativa: adequar a distribuição de recursos para atendimento da região

Jequitinhonha/Mucuri.

------------------------------

Emenda nº 226  (originada da PLE nº 1.060/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 028 - MINAS SEM FOME - Ação: 1151 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE

TANQUES COMUNITÁRIOS DE COLETA DE LEITE

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              1         15.000              0              0

Central              6         90.000              0              0

Centro Oeste              3         45.000              0              0

Estadual              0              0             60        900.000

Jequitinh/Mucuri              9        135.000              0              0

Mata              5         75.000              0              0

Noroeste              3         45.000              0              0

Norte de Minas             10        150.000              0              0

Rio Doce              5         75.000              0              0

Sul de Minas              5         75.000              0              0

Triângulo              3         45.000              0              0

Justificativa: adequar a distribuição de recursos para atendimento da região

Jequitinhonha/Mucuri.

------------------------------

Emenda nº 227  (originada da PLE nº 1.060/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 028 - MINAS SEM FOME - Ação: 4152 - APOIO À AGRICULTURA

FAMILIAR

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011
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Alto Paranaíba          5.000         30.000              0              0

Central         25.000        150.000              0              0

Centro Oeste          5.000         30.000              0              0

Estadual              0              0        180.000      1.098.000

Jequitinh/Mucuri         20.000        123.000              0              0

Mata         30.000        180.000              0              0

Noroeste          5.000         30.000              0              0

Norte de Minas         20.000        123.000              0              0

Rio Doce         15.000         90.000              0              0

Sul de Minas         25.000        150.000              0              0

Triângulo         10.000         60.000              0              0

Justificativa: adequar a distribuição de recursos para atendimento da região

Jequitinhonha/Mucuri.

------------------------------

Emenda nº 228  (originada da PLE nº 1.060/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 028 - MINAS SEM FOME - Ação: 1154 - CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO

BENEFICIÁRIO

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba            250         20.000              0              0

Central          1.000         84.000              0              0

Centro Oeste            150         13.000              0              0

Estadual              0              0         12.000      1.000.000

Jequitinh/Mucuri            750         64.000              0              0

Mata          1.000         84.000              0              0

Noroeste            200         17.000              0              0

Norte de Minas            750         64.000              0              0

Rio Doce            800         63.000              0              0

Sul de Minas            750         63.000              0              0

Triângulo            350         28.000              0              0
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Justificativa: adequar a distribuição de recursos para atendimento da região

Jequitinhonha/Mucuri.

------------------------------

Emenda nº 229  (originada da PLE nº 1.060/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 028 - MINAS SEM FOME - Ação: 4367 - CAPACITAÇÃO DE JOVENS

RURAIS

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba             40          9.400              0              0

Central            195         47.000              0              0

Centro Oeste             40          9.400              0              0

Estadual              0              0          1.500        360.000

Jequitinh/Mucuri            156         37.500              0              0

Mata            233         56.000              0              0

Noroeste             40          9.400              0              0

Norte de Minas            156         37.500              0              0

Rio Doce            117         28.000              0              0

Sul de Minas            195         47.000              0              0

Triângulo             78         18.800              0              0

Justificativa: adequar a distribuição de recursos para atendimento da região

Jequitinhonha/Mucuri.

------------------------------

Emenda nº 230  (originada da PLE nº 1.060/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 028 - MINAS SEM FOME - Ação: 4357 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE

LAVOURAS

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba          1.400        150.000              0              0

Central          7.000        520.000              0              0



____________________________________________________________________________
755

Centro Oeste          1.500        134.000              0              0

Estadual              0              0         70.000      5.300.000

Jequitinh/Mucuri         12.550      1.025.000              0              0

Mata          8.000        610.000              0              0

Noroeste          2.200        170.000              0              0

Norte de Minas         12.550      1.025.000              0              0

Rio Doce          4.600        340.000              0              0

Sul de Minas          7.000        520.000              0              0

Triângulo          3.200        250.000              0              0

Justificativa: adequar a distribuição de recursos para atendimento da região

Jequitinhonha/Mucuri.

------------------------------

Emenda nº 231  (originada da PLE nº 1.113/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 033 - POUPANÇA JOVEM

Ação: .... - Capacitação de Coordenadores e Monitores do Poupança Jovem

Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

SOCIAL

Finalidade: Capacitar os coordenadores e monitores regionais dos municípios

beneficiados pelo Programa Poupança Jovem.

Produto: Equipe capacitada por município

Unidade de medida: EQUIPE

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              8         80.000              8         80.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 80.000,00 - Programa: 033 - POUPANÇA JOVEM - Ação: 1049 -

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA POR ENTIDADE EXTERNA

------------------------------

Emenda nº 232  (originada da PLE nº 1.115/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular
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Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA

Ação: .... - Promoção do Esporte Indígena

Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA

JUVENTUDE - SEEJ

Finalidade: Propiciar condições para a prática esportiva nas comunidades indígenas,

inclusive dos esportes específicos dos povos indígenas e realizar os jogos indígenas

de Minas Gerais, com garantia de participação nos jogos indígenas do Brasil.

Produto: Indígenas participantes

Unidade de medida: Indígenas

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            200        200.000            200        200.000

------------------------------

Emenda nº 233  (originada da PLE nº 1.221/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA - Ação: 4587 - ATENDIMENTO A

ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

Mudança de nome para: MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS

FAMÍLIA AGRÍCOLA

Mudança de finalidade para: REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS

FAMÍLIA AGRÍCOLA PARA SUBSIDIAR A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-

ESTRUTURA.

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinh/Mucuri              1         25.359              1         25.359

Mata              6        152.139              6        152.139

Noroeste              1         25.358              1         25.358

Norte de Minas              6        152.139              6        152.139

Sul de Minas              1         25.358              1         25.358

------------------------------
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Emenda nº 234  (originada da PLE nº 1.221/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

Ação: .... - ATENDIMENTO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA - ENSINO

FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade: REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS PARA APOIO ÀS ESCOLAS

FAMÍLIA AGRÍCOLA CONFORME A MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL EM

TEMPO INTEGRAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

- FUNDEB.

Produto: ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL BENEFICIADO

Unidade de medida: ALUNO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinh/Mucuri            332        587.238            332        587.238

Mata            342        604.926            342        604.926

------------------------------

Emenda nº 235  (originada da PLE nº 1.221/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

Ação: .... - ATENDIMENTO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA - ENSINO MÉDIO

INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade: REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS PARA APOIO ÀS ESCOLAS

FAMÍLIA AGRÍCOLA CONFORME A MODALIDADE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À

EDUCAÇÃO PROFISIONAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -

FUNDEB

Produto: ALUNO DO ENSINO MÉDIO BENEFICIADO
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Unidade de medida: ALUNO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinh/Mucuri             84        179.816             84        179.816

Mata            133        284.709            133        284.709

Noroeste             94        201.223             94        201.223

Norte de Minas            398        851.987            398        851.987

Sul de Minas             67        143.425             67        143.425

------------------------------

Emenda nº 236  (originada da PLE nº 1.216/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA - Ação:

1398 - CENTRO INTEGRADO DE CONVIVÊNCIA COM A SECA

Mudança de finalidade para: Apoiar a implantação e o funcionamento do Centro

Integrado de Convivência com a Seca

------------------------------

Emenda nº 237  (originada da PLE nº 1.038/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS - Ação: 4236 - CO-FINANCIAMENTO DE

SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

Mudança de finalidade para: COFINANCIAR OS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NA

EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA (REDE SOCIOASSISTENCIAL) DE PROTEÇÃO

SOCIAL ESPECIAL,

OFERTANDO SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS QUE GARANTAM O

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, INDIVÍDUOS E

FAMÍLIAS, QUE SOFRERAM VIOLAÇÃO DE DIREITOS DECORRENTES DE

SITUAÇÃO DE ABANDONO, MAUS TRATOS FÍSICOS E/OU PSÍQUICOS, ABUSO

SEXUAL, USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, CUMPRIMENTO DE MEDIDAS

SOCIOEDUCATIVAS, SITUAÇÃO DE RUA, MIGRANTE, ENTRE OUTRAS, e

assegurando a manutenção dos CREAS.

------------------------------
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Emenda nº 238  (originada da PLE nº 1.049/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 132 - O ESTADO PARA OS CIDADÃOS - Ação: 1107 - APOIO AOS

MUNICIPIOS EM OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              1         10.000             20      2.000.000

Mata              1        500.000              1        500.000

------------------------------

Emenda nº 239  (originada da PLE nº 1.208/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 186 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS ACESSOS VIÁRIOS -

Ação: 1208 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTRADAS

TURÍSTICAS E ECOLÓGICAS

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central             37      8.350.000              0              0

Sul de Minas              1        250.000

Justificativa: A estrada que liga Lavras à BR 381 dá acesso ao lago do Funil, hoje um

grande pólo de turismo no Sul de Minas, sendo necessário seu asfaltamento.

------------------------------

Emenda nº 240  (originada da PLE nº 1.135/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 216 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS - Ação: 4543 -

IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES E VIADUTOS)

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual             10        900.000             12      1.040.000

Mata              1        100.000

Justificativa: a ponte existente no local é antiga e está mal conservada, não

suportando o aumento do tráfego de veículos, ocasionado pela pavimentação da
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rodovia MG 353, no trecho Juiz de Fora - Rio Preto. O autor também chama a

atenção para o fato de que a construção dessa ponte é o primeiro passo para o

estabelecimento de uma nova ligação para a Rodovia Dutra, que encurtará em 90km

a viagem entre a Zona da Mata e São Paulo e evitará o transtorno de trafegar pelo

perímetro urbano de Volta Redonda e Barra Mansa.

------------------------------

Emenda nº 241  (originada da PLE nº 1.146/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS - Ação: 4234 - CO-FINANCIAMENTO DE

SERVIÇOS E BENEFÍCIOS  PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO

BÁSICA

Mudança de finalidade para: COFINANCIAR OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO

DIRETA OU INDIRETA (REDE SOCIOASSISTENCIAL) DA PROTEÇÃO SOCIAL

BÁSICA, OFERTANDO SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS

CONTINUADOS QUE GARANTAM A SOBREVIVÊNCIA, O ACOLHIMENTO, A

CONVIVÊNCIA E A SOCIALIZAÇÃO DE PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE

VULNERABILIDADE SOCIAL, POBREZA E FRAGILIDADE DE VÍNCULOS.

------------------------------

Emenda nº 242  (originada da PLE nº 1.165/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS -

Ação: 4131 - INTEGRAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE POLITICAS DE DIREITOS

HUMANOS

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            130        499.855            130        701.652

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 150.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------
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Emenda nº 243  (originada da PLE nº 1.207/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 195 - CONSOLIDAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS - MINAS DO

PRINCÍPIO AO FIM - Ação: 4472 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA CADEIAS

PRODUTIVAS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1        100.000              1        100.000

Estadual              8        220.000              8        330.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: apoiar o desenvolvimento e melhorar a competitividade da cadeia

produtiva de flores na região de Barbacena, por meio da construção de um galpão

adequado ao estoque e à comercialização dos produtos.

------------------------------

Emenda nº 244  (originada da PLE nº 1.065/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 124 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - Ação: 4417 - PRODUÇÃO,

APRESENTAÇÃO E VEICULAÇÃO DOS ESPETÁCULOS DOS CORPOS

ARTÍSTICOS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central        100.000     17.179.202        100.000     18.986.258

------------------------------

Emenda nº 245  (originada da PLE nº 1.053/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS - Ação: 1066 - MANUTENCAO DO CENTRO

MINEIRO DE REFERENCIA EM RESIDUOS E ALCANCE DE AUTO-

SUSTENTABILIDADE.
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Mudança de finalidade para: Apoiar a manutenção e gestão do Centro Mineiro de

Referência em Resíduos para o desenvolvimento de atividade de apoio a gestão

integrada de resíduos, com ênfase na reciclagem, por meio da disseminação de

informações e capacitação técnica, gerencial e profissionalizante, incluindo-se os

catadores organizados de materiais recicláveis, visando à geração de trabalho e à

melhoria da qualidade de vida.

------------------------------

Emenda nº 246  (originada da PLE nº 1.053/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS

Ação: .... - Apoio às cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis

Unidade Orçamentária: 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Finalidade: Apoiar as cooperativas e associações de catadores de materiais

recicláveis, visando à sua inserção na gestão municipal integrada de resíduos, com

ênfase na coleta seletiva e reciclagem.

Produto: Associação e/ou Cooperativa atendida

Unidade de medida: Associação/Cooperativa

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual             50        300.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 247  (originada da PLE nº 1.161/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS -

Ação: 4131 - INTEGRAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE POLITICAS DE DIREITOS

HUMANOS

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011



____________________________________________________________________________
763

Estadual            130        449.855            130        701.652

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 248  (originada da PLE nº 1.165/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS - Ação: 4236 - CO-FINANCIAMENTO DE

SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              6        363.591              6        363.591

Central             94      8.028.108             94      8.028.108

Centro Oeste             13        851.469             13        851.469

Estadual             11      1.849.800             11      1.249.800

Jequitinh/Mucuri              7        614.571              7        614.571

Mata              5        357.429              5        357.429

Noroeste              1         15.429              1         15.429

Norte de Minas              5        514.317              5        514.317

Rio Doce              6        370.849              6        370.849

Sul de Minas              8        459.159              8        459.159

Triângulo             16        841.659             16        841.659

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 600.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 249  (originada da PLE nº 1.159/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS - Ação: 4236 - CO-FINANCIAMENTO DE

SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)
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Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              6        363.591              6        363.591

Central             94      8.028.108             94      8.028.108

Centro Oeste             13        851.469             13        851.469

Estadual             11      1.749.800             11      1.249.800

Jequitinh/Mucuri              7        614.571              7        614.571

Mata              5        357.429              5        357.429

Noroeste              1         15.429              1         15.429

Norte de Minas              5        514.317              5        514.317

Rio Doce              6        370.849              6        370.849

Sul de Minas              8        459.159              8        459.159

Triângulo             16        841.659             16        841.659

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 250  (originada da PLE nº 1.203/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 028 - MINAS SEM FOME - Ação: 1154 - CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO

BENEFICIÁRIO

Mudança de finalidade para: Promover a capacitação do público beneficiário

adequada à realidade da população, na perspectiva de geração de renda e de

segurança alimentar e nutricional sustentável, e qualificando-o para o fornecimento de

alimentos para o programa de alimentação escolar.

------------------------------

Emenda nº 251  (originada da PLE nº 1.148/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Ação: 2074 -

OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE

DIREITOS HUMANOS

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)
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Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              0        396.200              0        146.200

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 250.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 252  (originada da PLE nº 1.140/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 726 - ACESSO À JUSTIÇA - Ação: 4150 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Mudança de finalidade para: Prestar, em espaços adequados e bem equipados,

assistência jurídica integral e gratuita, judicial e extrajudicial, às pessoas necessitadas

garantindo amplo acesso à Justiça às Camadas menos favorecidas da população.

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba         52.001        141.907         62.286        146.617

Central        641.345      1.850.189        768.191      1.808.295

Centro Oeste        104.002        283.818        124.572        293.237

Jequitinh/Mucuri         69.335        189.209         83.048        195.496

Mata        277.337        756.838        332.191        781.965

Norte de Minas         69.335        189.209         83.049        195.491

Rio Doce         69.335        189.209         83.048        195.491

Sul de Minas        277.338        756.838        332.190        781.965

Triângulo        173.336        473.024        207.617        488.728

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 253  (originada da PLE nº 1.044/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
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Ação: .... - Capacitação Continuada dos Operadores da Política de Garantida dos

Direitos da Criança e do Adolescente - Escola de Conselhos

Unidade Orçamentária: 4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Finalidade: Capacitar continuamente os operadores da política de garantia dos

direitos da criança e do adolescente nos respectivos Municípios, por meio de Escolas

de Conselhos.

Produto: Conselheiro Capacitado

Unidade de medida: Conselheiro

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            900        150.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 150.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 254  (originada da PLE nº 1.066/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 034 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE - Ação: 1181 -

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE PREVENÇÃO À

CRIMINALIDADE E CO-GESTÃO COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              3      1.314.198              3      1.314.198

Central             24      9.680.299             24      9.680.300

Centro Oeste              3      1.234.719              3      1.234.719

Mata              1        200.000

Norte de Minas              1        414.118              1        414.118

Rio Doce              3      1.292.595              3      1.292.595

Sul de Minas              6      2.415.704              6      2.415.707

Cancelamento Compensatório:



____________________________________________________________________________
767

Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 255  (originada da PLE nº 1.039/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS - Ação: 4236 - CO-FINANCIAMENTO DE

SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

Mudança de finalidade para: COFINANCIAR OS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NA

EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA (REDE SOCIOASSISTENCIAL) DE PROTEÇÃO

SOCIAL ESPECIAL, OFERTANDO SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS QUE

GARANTAM O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES,

idosos, INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS, QUE SOFRERAM VIOLAÇÃO DE DIREITOS

DECORRENTES DE SITUAÇÃO DE ABANDONO, MAUS TRATOS FÍSICOS E/OU

PSÍQUICOS, ABUSO SEXUAL, USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS,

CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, SITUAÇÃO DE RUA,

MIGRANTE, ENTRE OUTRAS.

------------------------------

Emenda nº 256  (originada da PLE nº 1.106/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS -

Ação: 4124 - ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA

MULHERES

Mudança de regionalização para:         Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual          1.120        100.000          1.120        100.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 26.900,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 257  (originada da PLE nº 1.129/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular
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Programa: 234 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Ação: .... - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS HUMANOS

ENVOLVIDOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade: CAPACITAR OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE ESTADUAL, COM A

COLABORAÇÃO DE NUTRICIONISTAS E TÉCNICOS DE NUTRIÇÃO E

DIETÉTICA.

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Unidade de medida: ESCOLA

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual          3.594        250.000          3.594        250.000

------------------------------

Emenda nº 258  (originada da PLE nº 1.187/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA - Ação: 1024 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA,

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de finalidade para: MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS

ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUSIVE DAS ESCOLAS RURAIS, POR

MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE

PADRÕES BÁSICOS DE REDE FÍSICA, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS,

RECURSOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS, DOTANDO AS ESCOLAS DE

REFEITÓRIOS E

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ADEQUADAS, DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS

PARA AS COZINHAS, DE BIBLIOTECAS COM ACERVO ADEQUADO,

ATUALIZADO E EFETUANDO AS ADAPTAÇÕES FÍSICAS NECESSÁRIAS À

PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E

PROCEDENDO A CONSULTA PRÉVIA AOS COLEGIADOS ESCOLARES PARA

DEFINIÇÃO DAS DEMANDAS.
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Justificativa: Retorno de expressão excluída da finalidade da ação no prpojeto de

revisão, exercício 2010, com vistas a assegurar o comprpomisso com os Colegiados

Escolares na gestão escolar.

------------------------------

Emenda nº 259  (originada da PLE nº 1.187/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA - Ação: 1109 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA,

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO

Mudança de finalidade para: MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS

ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUSIVE DAS ESCOLAS RURAIS, POR

MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE

PADRÕES BÁSICOS DE REDE FÍSICA, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS,

RECURSOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS, DOTANDO AS ESCOLAS DE

REFEITÓRIOS E

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ADEQUADAS, DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS

PARA AS COZINHAS, DE BIBLIOTECAS COM ACERVO ADEQUADO,

ATUALIZADO E EFETUANDO AS ADAPTAÇÕES FÍSICAS NECESSÁRIAS À

PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E

PROCEDENDO A CONSULTA PRÉVIA AOS COLEGIADOS ESCOLARES PARA

DEFINIÇÃO DAS DEMANDAS

Justificativa: Retorno de expressão excluída da finalidade da ação no projeto de

revisão, exercício 2010, com vistas a assegurar o compromisso com os Colegiados

Escolares na gestão escolar.

------------------------------

Emenda nº 260  (originada da PLE nº 1.187/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA - Ação: 1372 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA

DAS ESCOLAS RURAIS
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Mudança de finalidade para: MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS

COM MENOS DE 65 ALUNOS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E PROMOVER O

DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS RURAIS, FUNDAMENTADO NAS ESPECIFICIDADES

DA SUA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR E CURRICULAR, PROCEDENDO A

CONSULTA PRÉVIA AOS COLEGIADOS ESCOLARES PARA DEFINIÇÃO DAS

DEMANDAS.

Justificativa: Retorno de expressão excluída da finalidade da ação no prpojeto de

revisão, exercício 2010, com vistas a assegurar o comprpomisso com os Colegiados

Escolares na gestão escolar.

------------------------------

Emenda nº 261  (originada da PLE nº 1.197/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 004 - ATENDIMENTO  ÀS  MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Ação: .... - Oferta de Educação Básica

Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Finalidade: Oferecer educação básica adequada aos adolescentes em cumprimento

de medida socioeducativa.

Produto: ALUNO ATENDIDO

Unidade de medida: ALUNO

Metas por região    (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual         10.544         54.100         10.544         54.100

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 54.100,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 262  (originada da PLE nº 1.124/2009)  Autoria: Comissão de Participação

Popular

Programa: 234 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ação: 2101 - ALIMENTAÇÃO

ESCOLAR
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Mudança de produto para: ALUNO BENEFICIADO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa: Emprego correto do conceito: alimentação escolar.

------------------------------

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.031/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.031/2009, de autoria de Malfrizia Macedo de

Oliveira, do Instituto Educacional Profissionalizante de Iturama, e de Nilo Cláudio da

Costa Pádua, visa à alteração da Ação 4306 - Atendimento ao Ensino Médio

Profissionalizante -, do Programa 018 - Ensino Médio Profissionalizante -, do PPAG

2008/2011, modificando as metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 14/10/2009, em Iturama, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Programa Estruturador 018 - Ensino Médio Profissionalizante - tem por objetivo

ampliar para os alunos do ensino médio da rede estadual e para os professores de

educação infantil as oportunidades de formação profissional de nível técnico e de

magistério normal, a partir de diagnóstico sobre o perfil e as demandas de

qualificação dos alunos e do mercado.

O programa oferece cursos técnicos nas instituições que integram a Rede Mineira

de Formação Profissional e cursos de qualificação básica para o trabalho, incluídos

na parte diversificada dos currículos das escolas estaduais que ofertam ensino médio.

Além disso, são ofertadas em escolas estaduais vagas para o curso normal de nível

médio, com o objetivo de preparar professores para atuar na educação infantil.

Realizado em parceria com os Municípios, o curso está implantado em pelo menos

uma escola de cada Superintendência Regional de Ensino.
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Em relação à execução do programa no exercício de 2009, a meta inicial era

atender 57.058 alunos, sendo que até agosto deste ano foram atendidos 102.594

alunos.

A proposta em análise objetiva aumentar em 800 vagas a meta física do Programa

Ensino Médio Profissionalizante para a região do Triângulo Mineiro. De acordo com a

Secretaria de Estado de Educação, os valores das metas físicas para o programa

citado são estimadas. Dessa forma, sugerimos o acolhimento da proposta na forma

de emendas ao Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011, e ao Projeto de Lei nº

3.809/2009, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado

de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo

estado para o exercício de 2010 (LOA 2010), para alterar o valor da meta física da

Região do Triângulo Mineiro para 8.984 e assegurar, no Orçamento, os recursos para

o cumprimento desse acréscimo.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.031/2009 na forma de emendas aos Projeto de Lei nº 3.808/2009 e 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.032/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.032/2009, de Nilo Cláudio da Costa Pádua,

visa à alteração da Ação 1001 - Programa Lares Geraes Habitação Popular – PPAG

2008-2011, destinando-lhe 0,5% do Orçamento do Estado.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 14/10/2009, em Iturama, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do
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Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe sugere a destinação de 0,5% do Orçamento do Estado para

a Ação 1001 - Programa Lares Geraes Habitação Popular.

O que se pretende é assegurar recursos vinculados às políticas de habitação

popular. Ressalta-se que o direito à moradia é declarado expressamente na

Constituição da República, como direito social, inscrito no art. 6º. É tão relevante

quanto o direito à saúde e à alimentação, e, por esse motivo, demandam-se do

Estado políticas públicas voltadas para a redução do déficit habitacional, melhoria das

condições de moradias, acesso à terra e garantia de posse.

Estudos têm enfatizado os efeitos da falta de moradia sobre a qualidade de vida da

população, valendo destacar a desagregação familiar, a baixa qualidade da saúde,

bem como a redução da inserção do indivíduo na sociedade. Salienta-se que as mais

afetadas são as famílias com renda inferior a cinco salários mínimos, que

representam 93% do déficit habitacional - 7.300.000 moradias.

A vinculação de recursos com o objetivo de assegurar a permanência dos

investimentos nessa área pode ser uma solução conveniente em face desse

problema social; no entanto, o PPAG não é o meio adequado para que isso seja

estabelecido, pois se trata de um plano que é, por natureza, transitório. Além disso,

há outras maneiras de o Estado intervir nesse problema, sendo a desoneração

tributária um dos mecanismos mais eficazes.

Sugerimos, pois, seja a proposta acolhida na forma de requerimento dirigido à

Companhia Habitacional de Minas Gerais - Cohab –, com vistas a solicitar o aumento

dos recursos previstos para a Ação 1001 – Programa Lares Geraes Habitação

Popular.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.032/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.035/2009
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Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.035/2009, de João de Freitas Leal, da

Prefeitura Municipal de União de Minas, e de Cibele Melo Benjamin, da Prefeitura

Municipal de Poços de Caldas, visa à alteração da Ação 1158 – Adequação e

Aumento da Capacidade Viária – do PPAG 2008-2011, modificando a regionalização

e redistribuindo as metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 14/10/2009, em Iturama, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em exame pretende alterar a Ação 1158 – Adequação e Aumento da

Capacidade Viária – do Programa 57 – Programa de Aumento da Capacidade e

Segurança dos Corredores de Transporte –, com o objetivo de implantar a terceira

faixa na rodovia que liga o trevo de Iturama à Usina de Coruripe, na região do

Triângulo, e duas grandes vias estruturais, com o propósito de facilitar o acesso ao

Município de Poços de Caldas, no Sul de Minas.

Por considerarmos ambas as obras importantes para regiões de grande relevância

econômica, acatamos a proposta na forma de emenda ao PPAG, com a finalidade de

criar a regionalização da Ação 1158, estabelecendo, para a região Triângulo, meta

física de 1 e meta financeira de R$100.000,00, e para o Sul de Minas, meta física de

1 e meta financeira de R$50.000,00. Também apresentamos emenda ao Projeto de

Lei nº 3.809/2009, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do

Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado para o exercício de 2010, com o objetivo de especificar os gastos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.035/2009, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.039/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.039/2009, de autoria de Adélia Barbosa

Antunes e demais participantes do grupo 2 da audiência pública de Itaobim e de

Rúbio de Andrade, da Secretaria de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento

dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas, sugere a alteração da

Ação 4236 – Cofinanciamento de Serviços para Municípios na Execução de Proteção

Especial.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.308/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe sugere alterações na Ação 4236 – Cofinanciamento de

Serviços para Municípios na Execução de Proteção Especial – do PPAG 2008-2011,

exercício 2010, com ampliação de suas metas físicas e financeiras, de modo a

garantir aplicação de recursos nos Municípios de origem das crianças e dos

adolescentes abrigados em Teófilo Otôni e na construção de instituições de longa

permanência para idosos, além de mudança de finalidade da Ação, fazendo-se

referência explícita aos idosos. Sugere, ainda, a adoção do modelo casa-lar para os

abrigos de crianças e adolescentes.

De acordo com a Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004, a proteção

social especial destina-se a pessoas e grupos que se encontram em situação de risco
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pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus-tratos físicos e/ou psíquicos,

abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas

socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. Trata-se

da oferta de serviços, programas e projetos de caráter protetivo e de promoção social,

com ações de média e alta complexidade. A proteção social especial de média

complexidade destina-se às pessoas e grupos que tiveram seus direitos violados,

mas mantêm vínculos familiares e comunitários, e se efetiva por meio de serviços de

orientação e apoio sociofamiliar, de abordagem de rua, de cuidados domiciliares, de

medidas socioeducativas de meio aberto, entre outros. A proteção social de alta

complexidade, por sua vez, destina-se às pessoas com direitos violados e vínculos

familiares e comunitários rompidos, o que exige proteção integral por meio da

institucionalização, com garantia de moradia, alimentação, trabalho protegido e

abrigo, para proteção quanto a situações de ameaça e de violação de direitos.

O idoso integra o público da política de assistência social, sendo a ele assegurado

atendimento em todos os níveis de proteção, básica e especial. Há que se ressaltar,

no entanto, que a atenção ao idoso, no âmbito de qualquer política pública, deve

observar as diretrizes expressas no Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741, de

2003 –, que reconhece o idoso como cidadão que goza de todos os direitos

fundamentais inerentes à pessoa humana. O art. 3º do Estatuto atribui à família, à

comunidade, à sociedade e ao poder público a obrigação de assegurar ao idoso, com

absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à

educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à

dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Conforme o disposto no

inciso V do referido artigo, deve ser dada prioridade ao atendimento do idoso por sua

própria família, em detrimento do atendimento asilar. Depreende-se daí que a

construção de instituições de longa permanência para idosos não constitui prioridade

da política de atenção ao idoso. Concordamos, no entanto, que seja necessário

deixar explícita a palavra “idoso” na finalidade da ação que trata da proteção especial

– Ação 4236.

A questão dos abrigos para crianças e adolescentes deve ser considerada a partir

do princípio estabelecido no art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -,
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segundo o qual toda criança ou adolescente tem direito de ser criado e educado no

seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a

convivência familiar e comunitária. Em função desse princípio, o ECA estabelece a

excepcionalidade e a provisoriedade do Acolhimento Institucional, obrigando que se

assegure a “preservação dos vínculos familiares e a integração em família substituta

quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem” (arts. 92 e 100).

No caso de ruptura desses vínculos, o Estado é o responsável pela proteção das

crianças e dos adolescentes, incluindo o desenvolvimento de programas, projetos e

estratégias que possam levar à constituição de novos vínculos familiares e

comunitários, mas sempre priorizando o resgate dos vínculos originais. O modelo de

abrigo adotado deve se basear nesses princípios.

Com o intuito de dimensionar o problema de crianças e adolescentes abrigados em

Minas Gerais e orientar a implementação de políticas que assegurem o direito à

convivência familiar e comunitária a esse público, o governo do Estado realizou, em

2008, pesquisa que detectou 4.730 crianças e adolescentes vivendo em 352 abrigos,

de 178 cidades mineiras, apontando a necessidade de investimentos na reformulação

da política de abrigos, de modo a promover o retorno das crianças abrigadas a suas

casas. Como resposta à realidade demonstrada pela pesquisa, o governo do Estado

lançou, em 2008, um serviço intitulado De volta para Casa, atendendo, inicialmente, a

Capital, Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte e das regiões de

Montes Claros e Teófilo Otôni.

A demanda apresentada é reconhecidamente legítima e está em consonância com

os princípios constantes no ECA. Apesar de específica, a proposta está diretamente

relacionada à política de abrigos executada pelo Estado. Assim, a proposta de

ampliação de recursos será atendida no âmbito da Proposta de Ação Legislativa nº

1.159/2009, que propõe alteração na Ação 4236 – Cofinanciamento de Serviços para

Municípios na Execução de Proteção Especial –, especificamente para o

reordenamento dos abrigos. O caso específico de Teófilo Otôni será objeto de

requerimento ao gestor da política de abrigos no Estado.

Por essas razões, acolhemos a proposta com a apresentação de emenda aos

projetos de lei de revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2010, alterando a finalidade
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da Ação 4236, com inclusão da palavra “idoso”, e de requerimento para envio de

ofício à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, solicitando seja garantida a

aplicação de recursos na proteção especial nos Municípios que tenham crianças e

adolescentes abrigados em Teófilo Otôni, para promover o retorno dessas crianças e

adolescentes a seus Municípios de origem.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.039/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de requerimento.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.041/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.041/2009, de autoria de Adriana Martins

Oliveira, da Associação dos Municípios do Médio Jequitinhonha - Ameje -, e demais

participantes do Grupo 2 da audiência pública de Itaobim, visa à alteração da Ação

4638 – Rede de Urgência e Emergência do PPAG 2008-2011, modificando a

regionalização e aumentando as metas física e financeira para implantação da rede

na região do Jequitinhonha/Mucuri.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 20/10/2009, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise objetiva inserir a região do Jequitinhonha/Mucuri na

regionalização da Ação 4638 – Rede de Urgência e Emergência –, que faz parte do

Programa Estruturador 044 – Regionalização Urgência e Emergência – com aumento

das metas física e financeira, respectivamente, de 1 e de R$ 30.000.000,00, para o
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ano de 2010.

A Rede Regional de Atenção às Urgências e Emergências é um programa

desenvolvido pelo governo que visa integrar os serviços de saúde e minimizar a sua

fragmentação. A distribuição da rede segue o padrão de regionalização definido no

Plano Diretor de Regionalização do Estado – PDR. Assim, deve-se estruturar uma

rede por macrorregião de saúde.

Os pacientes atendidos nos Pontos de Atenção à Saúde - que compreendem as

unidades básicas de saúde, unidades mistas, prontos atendimentos, prontos socorros

hospitalares, e os hospitais gerais e especializados - são classificados de acordo com

o risco da doença, a fim de estabelecer o melhor local para o atendimento no menor

tempo possível. Existe um Centro de Comunicação, conhecido como Central de

Regulação, na estrutura da rede, responsável pela coordenação dos fluxos e

contrafluxos do Sistema de Serviço de Saúde, e é a partir dele que os pacientes são

encaminhados aos serviços de Atenção Hospitalar adequados, transportados pelo

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu .

No Estado, o Samu regionalizado recebe financiamento tripartite, isto é, com

recursos da União, do Estado e do Município. A determinação do quantitativo e a

localização das bases descentralizadas desse serviço observam o critério

populacional e o critério tempo de resposta máxima de 60 minutos. Isto possibilita o

atendimento a um maior percentual da população no menor tempo possível e o

transporte dos usuários, em casos de urgência, para o ponto de atenção adequado.

A macrorregião Norte é a única que possui a rede já implantada. Segundo

informações da Secretaria Estadual de Saúde - SES -, há previsão de implantação de

um módulo de transporte de urgência e emergência na macrorregião do

Jequitinhonha/Mucuri.

A questão apresentada pela proposta é importante, já que a implantação da Rede

de Urgência e Emergência é essencial para o atendimento integral adequado dos

usuários do Sistema Único de Saúde - SUS -, em todo o Estado. No entanto, como a

estrutura da rede é complexa, é necessário estudo de viabilidade para sua

implantação. Além disso, já há previsão para implantação de um módulo de

transporte de urgência e emergência na macrorregião do Jequitinhonha/Mucuri.
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Dessa forma, consideramos oportuno encaminhar requerimento à SES para que seja

realizado estudo de viabilidade para implantação da Rede de Urgência e Emergência

em todas as regiões do Estado, em especial na região do Jequitinhonha/Mucuri, e

para priorizar a criação do módulo de transporte de urgência e emergência nessa

região.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.041/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.042/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.042/2009, de autoria da Câmara Municipal de

Novo Oriente de Minas e do Comitê da Bacia Hidrográfica Afluentes Mineiros dos

Rios Pomba e Muriaé, visa à alteração da Ação 1075 – Elaboração de Projetos de

Recuperação e Readequação de Estradas Vicinais com Enfoque Ambiental – do

PPAG 2008-2011, modificando a regionalização e redistribuindo as metas físicas e

financeiras.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe sugere a alteração da Ação 1075 – Elaboração de Projetos

de Recuperação e Readequação de Estradas Vicinais com Enfoque Ambiental – do

Programa 116 – Caminhos de Minas –, com o objetivo de ampliar as metas física e

financeira na região Jequitinhonha-Mucuri, para, respectivamente, 10 e R$20.000,00,
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em 2010, e incluir a região da Mata.

A ampliação das metas na região Jequitinhonha-Mucuri se justifica pela

necessidade de se garantirem condições de tráfego nas estradas rurais,

principalmente em razão do transporte escolar e do escoamento da produção. No

caso da inclusão da região da Mata, a proposta tem a intenção de assegurar a

pavimentação asfáltica de 4km da Rodovia José Dias Filho, no trecho que liga a sede

do Município de Dona Euzébia ao Distrito de São Manoel. Segundo o autor da

proposta, a recuperação da rodovia, que está em estado deplorável, facilitará o

escoamento da produção dessas comunidades, responsáveis por 80% da produção

do Município, que é o maior produtor de mudas de árvores frutíferas, ornamentais e

florestais do Estado. A obra também melhorará a qualidade de vida de sua população

e possibilitará o incremento do turismo de aventura, ecoturismo e turismo rural na

região.

Considerando a importância das obras para o desenvolvimento da zona rural

nessas regiões, acolhemos a proposta na forma de emenda ao PPAG 2008-2011,

com o objetivo de incluir a região da Mata e ampliar as metas da região

Jequitinhonha-Mucuri na Ação 1075, e de emenda ao Projeto de Lei nº 3.809/2009,

que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas

Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas controladas pelo Estado para

o Exercício de 2010, a fim de especificar o objeto do gasto.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.042/2009, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.044/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.044/2009, de Wildirlei Queiroz Menezes, da

Prefeitura Municipal de Itapajipe, e outros, sugere criação de ação no PPAG 2008-
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2011, denominada Apoio a Conselhos Municipais e Tutelares da Criança e do

Adolescente, com a finalidade de conceder apoio técnico-financeiro aos Conselhos

Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e aos Conselhos Tutelares.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 14/10/2009, em Iturama, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa à criação de ação no PPAG 2008-2011, no Programa

266 − Gestão da Política da Criança e do Adolescente –, denominada Apoio a

Conselhos Municipais e Tutelares da Criança e do Adolescente, com a finalidade de

conceder apoio técnico-financeiro aos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança

e do Adolescente e aos Conselhos Tutelares.

Na verdade, o objetivo da proposta é restaurar a Ação 2005 – de nome e finalidade

idênticos aos da proposta –, prevista no PPAG 2008-2011, exercício 2009. Essa ação

foi excluída do PPAG 2008-2011 para o exercício 2010 por não haver previsão de

execução orçamentária dessa ação no próximo ano. No entanto, entendemos que a

restauração da referida ação é oportuna, pelas razões que a seguir apresentamos.

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA –, Lei Federal nº 8.069, de 13/7/90,

caracteriza, de forma inovadora na legislação brasileira, as crianças e os

adolescentes como sujeitos de direitos. Para tanto, o Estatuto prevê uma

institucionalidade própria, estruturada em rede, com a participação de organizações

da sociedade civil e do Estado, com funções distintas, porém complementares, nas

áreas de garantia ao acesso a direitos universais e inclusivos, e de defesa jurídica,

política e social a toda criança e adolescente que tiver direito ameaçado ou violado.

De acordo com o ECA, o conselho tutelar é órgão permanente e autônomo, não

jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da

criança e do adolescente. Em cada Município deverá haver pelo menos um conselho
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tutelar, encarregado, entre outras atribuições, de aplicar as medidas de proteção às

crianças e aos adolescentes e as medidas pertinentes aos pais ou responsáveis, de

assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária referente

ao atendimento dos direitos da criança e do adolescente, de encaminhar ao Ministério

Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra esses

direitos e, ainda, de encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência.

O ECA prevê também a criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos

direitos da criança e do adolescente, responsabilizando-os pela deliberação e pelo

controle da política para esse segmento em seus respectivos níveis de atuação.

Dessa forma, a função dos conselhos de direito é bastante complexa, por incluir

desde atividades de natureza preventiva e compensatória, ao propor políticas, até

atividades que visam ao controle da implementação e da execução dessas mesmas

políticas. A criação dos conselhos de direitos para as três esferas de governo, com

participação da sociedade civil, de forma paritária em sua composição, é uma das

diretrizes da política de atendimento, conforme o disposto no art. 88, II, do ECA.

Importa lembrar que, em todas as audiências públicas realizadas para a discussão

do PPAG, desde 2003, conselheiros e ativistas pelos direitos da criança e do

adolescente apresentaram demandas que não são devidamente atendidas pelo poder

público municipal, como a disponibilização de veículo para o atendimento de

denúncias em áreas de difícil acesso, urbanas e rurais; o fornecimento de

equipamentos de informática que permitam o acesso ao Sistema de Informação para

a Infância e a Adolescência − Sipia −, a manutenção de equipe técnica de suporte e

capacitação aos conselheiros, entre outras. Essas carências, no nosso entendimento,

comprometem a gestão da política dos direitos da criança e do adolescente. A

cooperação do Estado com os conselhos tutelares e os conselhos municipais de

direitos da criança e do adolescente, portanto, mostra-se imprescindível, por meio de

recursos destinados ao Fundo para a Infância e a Adolescência − FIA.

Assim, em razão da importância dos conselhos tutelares e dos conselhos de

direitos para a promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente,

acolhemos a proposta em pauta na forma de emendas ao Projeto de Lei nº

3.808/2009 e ao Projeto de Lei nº 3.809/2009, que estima as receitas e fixa as
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despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2010.

Além disso, sugerimos a criação de ação no âmbito do Programa 162 –

Desenvolvimento da Política de Direitos Humanos – com a finalidade de suprir a

necessidade de capacitação dos agentes da política de garantia dos direitos da

criança e do adolescente nos Municípios.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.044/2009 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.046/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.046/2009, de Sarah Gonçalves Ferreira, da

Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes -, visa à alteração da Ação

1050 - Implantação da Poupança Jovem - do PPAG 2008-2011, modificando as

metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 22/10/2009, em Montes Claros, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O programa Poupança Jovem foi instituído pelo Decreto nº 44.476, de 6/3/2007, e

tem como objetivos oferecer aos beneficiários a oportunidade de desenvolvimento

humano e social; aumentar a taxa de conclusão do ensino médio; e reduzir os índices

de criminalidade entre os jovens. Destinado a alunos do ensino médio estadual, o

programa oferece a seus participantes atividades extracurriculares e culturais e
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cursos de qualificação profissional. Além disso, os participantes fazem jus a um

benefício de R$1.000,00 anuais, correspondente a cada série do ensino médio. Ao

concluir esse nível de ensino, o aluno pode sacar os valores aplicados.

Para a participação no programa, são priorizados os Municípios que atendem os

seguintes requisitos: população superior a 100.000 habitantes; existência de gestão

básica ou plena, conforme Norma Operacional Básica do Sistema Único de

Assistência Social; e existência de instituições credenciadas que compõem a Rede

Mineira de Formação Profissional Técnica de Nível Médio do Programa de Educação

Profissional da Secretaria de Estado de Educação.

A proposta em análise tem por objetivo aumentar as metas físicas e financeiras do

Programa 033 - Poupança Jovem -, de modo a igualá-las às do exercício de 2011. De

acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social a expansão do

programa está prevista somente para 2011. Por esse motivo, não acolhemos a

proposta em questão.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.046/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.047/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.047/2009, de Gláucia Aparecida Costa

Boaretto e Dalva F. Batista Lima, da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas;

Adriana Alves Lara e Marcelo Henrique de Aguiar, do Conselho Municipal de

Assistência Social de Ipatinga; e Antônio José Lopes Reis, do Fórum de

Desenvolvimento Mesorregional de Itaobim, visa à criação de ação no PPAG 2008–

2011, denominada Rede de Atenção ao Usuário de Álcool e Drogas, com a finalidade

de melhoria da qualidade de vida dos usuários de drogas e redução dos anos

potenciais de vida perdidos (APVP) por causas externas.

A proposta foi apresentada durante as audiências públicas realizadas pela



____________________________________________________________________________
786

Comissão de Participação Popular, com a finalidade de colher sugestões para o

aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise, à qual foram aglutinadas outras 5 propostas, por tratarem de

tema semelhante, tem como objetivo assegurar a realização de ações de saúde

dirigidas a crianças e adolescentes com transtorno mental ou usuários de álcool e

drogas, por meio de implantação de Centros de Atenção Psicossocial – Caps-i

(infância) e Caps-ad (álcool e drogas).

Diversos diplomas legais regulamentam a atenção em saúde mental, dentre os

quais destacamos: a Lei Federal nº 10.216, de 6/4/2001, que dispõe sobre a proteção

e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo

assistencial em saúde mental; a Lei nº 11.802, de 18/1/95, que dispõe sobre a

promoção da saúde e da reintegração social do portador de sofrimento mental,

determina a implantação de ações e serviços de saúde mental substitutivos aos

hospitais psiquiátricos e a extinção progressiva destes, regulamenta as internações,

especialmente a involuntária, e dá outras providências; e a Portaria GM nº 336, de

19/2/2002, que acrescenta novos parâmetros para a área ambulatorial, ampliando a

abrangência dos serviços substitutivos de atenção diária, estabelecendo portes

diferenciados a partir de critérios populacionais e direcionando novos serviços

específicos.

A Portaria GM nº 336, do Ministério da Saúde, de 19/2/2002, determina que os

Centros de Atenção Psicossocial – Caps – devem realizar prioritariamente o

atendimento de pacientes com transtornos mentais severos e persistentes em sua

área territorial, em regime de tratamento intensivo, semi-intensivo e não intensivo.

Além dos Caps I, II e III, há também o Caps-i, especializado no atendimento de

crianças e adolescentes. Essa instituição é referência para uma população de 200 mil

habitantes e funciona das 8 horas às 18 horas ou 21 horas, atendendo a 15 crianças
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ou adolescentes por turno e, no máximo, 25 pacientes por dia. A portaria prevê,

também, a implantação de Caps-ad, especializado no atendimento aos pacientes com

transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas, na

proporção de 1/70.000 habitantes.

A rede de atenção substitutiva em saúde mental vem-se consolidando e

aprimorando o atendimento às demandas dos usuários portadores de transtornos

mentais e de suas famílias. Em nosso Estado, um número crescente de centros de

atenção psicossocial, centros de convivência, residências terapêuticas e outros meios

de atenção alternativos à hospitalização vêm sendo colocados à disposição da

população em diversas regiões. Entretanto, parece haver um vazio assistencial no

que se refere às ações dirigidas às crianças e aos adolescentes e aos usuários de

álcool e drogas. Embora o aumento do número de Caps dependa também da

iniciativa dos Municípios, o Estado pode colaborar para a ampliação e a melhoria da

rede de saúde mental.

Na revisão do PPAG realizada em 2008 foi incluída ação específica no PPAG com

o objetivo de incentivar os Municípios a implementarem Caps para a atenção a

crianças e jovens, bem como para os usuários de álcool e outras drogas. Como essa

ação foi excluída na atual revisão, consideramos fundamental incluí-la novamente.

Para isso, sugerimos que a compensação de recursos orçamentários seja feita na

Ação 4391 – Promoção e Execução de Ações de Saúde.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.047/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.055/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.055/2009, de autoria de Felipe Teixeira

Martins, da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes –, visa à alteração
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da Ação 2417 –Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais –, do Programa

701 – Apoio à Administração Pública –, do PPAG 2008-2011, para estruturar a

carreira do professor de ensino superior estadual mediante a realização de concurso

público, reposição salarial, data base de negociação, incorporação de gratificações ao

salário-base e alteração dos níveis de ingresso.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 22/10/2009, em Montes Claros, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em tela tem por objetivo alterar a Ação 2417 –

Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais –, do Programa 701 – Apoio à

Administração Pública –, do PPAG 2008-2011, de modo a reestruturar a carreira do

professor de ensino superior.

Essa ação tem por finalidade viabilizar a remuneração de pessoal ativo do Estado e

o pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios e, em relação ao ensino

superior, é executada pelas Unidades Orçamentárias 2351 – Uemg –, e 2311 –

Unimontes.

O conteúdo da proposta de ação legislativa em análise não é pertinente ao PPAG.

As carreiras dos profissionais de ensino superior já estão disciplinadas em lei, em

especial na Lei nº 15.785, de 27/10/2005, que estabelece as tabelas de vencimento

básico das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Superior e dispõe sobre a

Vantagem Temporária Incorporável e dá outras providências.

Dessa forma, somos pelo não acolhimento da proposição em comento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.055/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.
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André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.059/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.059/2009, de autoria de Felipe Teixeira

Martins, da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes –, visa à criação de

ação no PPAG 2008 - 2011, denominada Plano de Contenção do Processo de

Desertificação do Cerrado e do Semi-Árido, com a finalidade de conter o processo de

desertificação nas regiões do cerrado e do semi-árido, por meio da promoção de

planos de arborização urbana e recomposição de vegetação nativa.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 22/10/2009, em Montes Claros, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.059/2009 visa criar ação, dentro do projeto

estruturador Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva, com o objetivo de

promover e estruturar planos de arborização urbana e reflorestamento ou

recomposição da vegetação nativa, com vistas à contenção do processo de

desertificação nas regiões do cerrado e do semi-árido mineiros.

O governo federal está elaborando, em parceria com os Estados onde ocorrem

problemas de desertificação de terras, o que inclui Minas Gerais, um grande plano de

combate à desertificação e de mitigação dos efeitos da seca, e o Estado será

chamado a contribuir com um projeto regional para sua operacionalização. Esse

projeto, entretanto, é de grande magnitude e será de difícil implementação se a

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad –

não estiver, em conjunto com outros órgãos do governo estadual, previamente

estruturada.
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Portanto, opinamos pelo envio de requerimento à Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad – solicitando seja estudada a

adoção de ações específicas para diagnóstico e combate à desertificação no Estado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.059/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.064/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.064/2009, de Vinicius Samôr de Lacerda, da

Câmara Municipal de Ubá, visa à alteração da Ação 4367 - Capacitação de Jovens

Rurais do PPAG 2008-2011, modificando as metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 29/10/2009, em Juiz de Fora, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise pretende elevar as metas física e financeira previstas para a

região da Mata para o exercício de 2010 na Ação 4367 - Capacitação de Jovens

Rurais.

A citada região caracteriza-se por estrutura fundiária altamente pulverizada e com

grande predominância da agricultura familiar. Destaca-se também pela ampla rede de

Municípios populosos, o que caracteriza a sistemática transferência de jovens de

origem rural para as aglomerações urbanas. Esse processo, justificado pela

dificuldade de formação profissional no campo, debilita a estrutura tradicional de

produção agrícola e provoca ainda maior inchamento das zonas urbanas.
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Tais argumentos justificam o apoio desta Casa à demanda apresentada por meio

de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do PPAG

2008-2011, e de emenda ao Projeto de Lei nº 3.809/2009, que estima as receitas e

fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2010.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.064/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.065/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.065/2009, de Paulo Henrique Campos Silva,

Hélcio Rodrigues Pereira e Lilian Sousa Assumpção, da Associação dos Músicos do

Coral Lírico de Minas Gerais, visa à criação de ação no PPAG 2008-2011,

denominada “Coral Lírico de Minas Gerais”, com a finalidade de estruturar o Coral

Lírico de Minas Gerais, dotando-o de cantores nos naipes necessários, a fim de

assegurar o desempenho de excelência desse corpo artístico.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe tem por objetivo acrescentar nova ação ao Programa 124

– Produção e Difusão Cultural –, do PPAG 2008-2011, de modo a assegurar que o
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Coral Lírico da Fundação Clóvis Salgado tenha o número suficiente de cantores, nos

naipes necessários, para manter e ampliar seu desempenho de excelência.

Vale ressaltar que o PPAG já prevê uma ação destinada aos corpos artísticos da

Fundação Clóvis Salgado. Trata-se da Ação 4417 – Produção, Apresentação e

Veiculação dos Espetáculos dos Corpos Artísticos da Fundação Clóvis Salgado –,

que tem como finalidade “divulgar as artes e a cultura em Belo Horizonte e em vários

pontos do Estado, através da produção e apresentação dos espetáculos da Orquestra

Sinfônica, da Companhia de Dança e do Coral Lírico de Minas Gerais”. Como o Coral

Lírico integra os corpos artísticos permanentes do Estado, não é adequado tratá-lo de

forma especial, uma vez que todos os demais corpos artísticos também necessitam

de condições que assegurem seu desempenho de excelência.

Por conseguinte, sugerimos atender ao objetivo da proposta em tela não por meio

de ação nova do Programa 124, mas por acréscimo de recursos à meta financeira

prevista para a Ação 4417, com vistas a beneficiar os três corpos artísticos

permanentes do Estado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.065/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.066/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.066/2009, de autoria de Wanderson Castelar

Gonçalves, da Câmara Municipal de Juiz de Fora, sugere alteração da regionalização

e redistribuição das metas físicas e financeiras da Ação 1183 – Fica Vivo - Controle

de Homicídios na Faixa Etária de 12 a 24 anos – do PPAG 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 29/10/2009, em Juiz de Fora, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a
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revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.066/2009, da Câmara Municipal de Juiz de

Fora, sugere alteração da Ação 1183 – Fica Vivo - Controle de Homicídios na Faixa

Etária de 12 a 24 anos – do PPAG 2008-2011, com modificação da regionalização e

redistribuição das metas físicas e financeiras, objetivando ampliar as ações de

prevenção à criminalidade entre jovens da região da Mata, com a implementação

integral do Programa Fica Vivo.

O programa de controle de homicídios Fica Vivo é um programa da Secretaria de

Estado de Defesa Social - Seds -, direcionado para jovens de 12 a 24 anos em

situação de risco social e residentes nas áreas com maior índice de criminalidade do

Estado. As ações desse programa objetivam intervir na realidade social antes que os

crimes aconteçam, diminuindo os índices de homicídios e melhorando a qualidade de

vida da população.

As ações do programa são baseadas em dois eixos de atuação: intervenção

estratégica e proteção social. O primeiro eixo, que diz respeito ao planejamento e à

coordenação de uma repressão qualificada e eficiente, reúne os órgãos do sistema

de defesa social - Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal -, o Poder Judiciário, o

Ministério Público, a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG - e as prefeituras

municipais. O segundo eixo é baseado na formação de redes comunitárias que

garantam soluções locais para a prevenção da criminalidade a partir da participação

dos jovens. Essa ação é desenvolvida nas comunidades pelos núcleos de referência,

que são espaços localizados nas comunidades para o atendimento aos jovens.

Implementado na década de 1990, o programa foi institucionalizado por meio do

Decreto nº 43.334, de 2003. A condução do programa é de responsabilidade da

Superintendência de Prevenção à Criminalidade da Seds. Após a implantação do

Fica Vivo, especificamente na região do Aglomerado Morro das Pedras, verificou-se

uma redução efetiva da criminalidade.
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Dessa forma, diante da relevância desse programa, entendemos que a proposta

deve ser acolhida na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do PPAG 2008-2011, e 3.809/2009, que estima as receitas e

fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.066/2009 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.073/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.073/2009, de autoria de Geralda Chaves

Soares, da Associação Indígena Pankaravu – AIPPA –, visa à alteração da Ação

1079 – Implantação e Operação dos Sistemas de Água e Esgoto do PPAG 2008-

2011, modificando a finalidade.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 20/10/2009, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Ação 1079 é integrante do programa estruturador 053 (Vida no Vale – Copanor),

cujo objetivo é melhorar a qualidade de vida e promover condições para a

prosperidade dos 92 Municípios pertencentes às Bacias Hidrográficas dos Rios

Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus, Buranhém, Itanhém e Jucuruçu. A ação tem a

finalidade de “melhorar a qualidade de vida da população notadamente em saúde,

aprendizado e trabalho, por meio do abastecimento de água tratada e da coleta e

tratamento de esgoto, e dotar a Copanor de infraestrutura necessária à operação e
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prestação destes serviços”. Pela proposta, a finalidade da ação deveria dar prioridade

às aldeias indígenas e comunidades quilombolas, com a justificativa de que essas

comunidades têm infraestrutura precária e apresentam alto índice de doenças

provocadas pela ingestão de água.

Vale lembrar que, na apresentação do programa Vida no Vale – Copanor, na

audiência de revisão do PPAG em Belo Horizonte, essa preocupação também foi

manifestada em relação às comunidades quilombolas e indígenas. Naquela

oportunidade, informou-se que os critérios de atendimentos da ação em foco incluíam

comunidades com um mínimo de 200 usuários indistintamente, tendo sido

contempladas algumas comunidades indígenas.

De fato, ao Estado compete assistir prioritariamente as regiões mais pobres, em

especial as comunidades tradicionais que, por razões históricas e culturais,

demandam maior atenção do poder público, principalmente no que diz respeito à

saúde pública.

Todavia, por essas comunidades já estarem contempladas na finalidade da Ação

1079, entendemos não ser necessária a modificação da ação. No entanto,

reconhecemos a importância do pleito e o acatamos na forma de requerimento ao

órgão estadual responsável pelo programa Vida no Vale – Copanor, solicitando uma

maior atenção do governo do Estado para o atendimentos das referidas comunidades

na implantação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.073/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.079/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.079/2009, de autoria de Cláudio Luis Dias

Amaral, do Comitê da Bacia Hidrográfica Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e

Muriaé, visa à criação de ação no PPAG 2008-2011, denominada Implantação de
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Escola Agrotécnica no Município de Dona Euzébia”, com a finalidade de implantar

escola agrícola nesse Município.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 29/10/2009, em Juiz de Fora, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe sugere a implantação de escola agrícola no Município de

Dona Euzébia, por meio de criação de ação no PPAG 2008-2011 para o exercício

2010.

Em sua justificação, o autor ressalta que o citado Município tem uma localização

privilegiada no Estado, com rodovias de fácil acesso e vocação para a produção de

mudas de plantas ornamentais, árvores frutíferas e florestais. Esses fatores lhe

conferem a posição de maior produtor de mudas do Estado e o segundo do País.

A instalação de uma escola agrotécnica seria uma medida conveniente e oportuna

com vistas a desenvolver a potencialidade do Município nessa atividade econômica.

No entanto, consideramos desnecessária a criação de uma ação específica para esse

fim, visto que, sob a responsabilidade da Emater, está prevista a Ação 4037 -

Formação de Técnicos em Laticínios, Agropecuária e Cooperativismo, no âmbito do

Programa 244 - Ensino Ténico para o Agronegócio.

Por essa razão, acolhemos a proposta em análise na forma de requerimento, para

que a Emater estude a viabilidade de implantar uma escola agrotécnica no Município

de Dona Euzébia.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.079/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.085/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.085/2009, de autoria de Elizabeth Barbosa de

Assis, da Prefeitura Municipal de Itapajipe, visa à criação de ação no PPAG 2008-

2011, denominada Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 14/10/2009, em Iturama, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe tem por objetivo incluir ação nova no Programa 019 –

Escola em Tempo Integral – do PPAG 2008-2011.

Cumpre salientar que, no PPAG 2008-2011, é o Programa 030 – Novos Padrões de

Atendimento da Educação Básica – que concentra as ações cujos objetivos se

referem à definição e implantação de padrões básicos de atendimento relacionados à

rede física e à infraestrutura da educação básica no Estado.

Desse modo, as Ações 1024 e 1109, que integram o referido programa, têm por

escopo melhorar a infraestrutura física das escolas por meio da implantação de

padrões básicos de rede física, mobiliário, equipamentos, recursos didáticos e

pedagógicos, dotando as escolas de refeitórios e instalações sanitárias adequadas,

de equipamentos e utensílios para as cozinhas, de bibliotecas com acervo adequado

e atualizado e efetuando as adaptações físicas necessárias à promoção da

acessibilidade dos alunos com deficiência, respectivamente no ensino fundamental e

médio. Já a Ação 1372 destina-se a melhorar a infraestrutura das escolas rurais, ou

do campo,que têm menos de 65 alunos e promover o desenvolvimento do ensino

considerando as especificidades da sua organização escolar e curricular.

De acordo com dados do Poder Executivo, em média a cada sete escolas
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construídas, duas ficam sob a gestão municipal. Além disso, quando um mesmo

prédio abriga unidades de ambas as dependências administrativas, o Estado arca

com todos os custos de construção ou reforma porventura necessários.

Diante do exposto, é desnecessária a inclusão de ação nova com o mesmo escopo

das ações mencionadas. Por conseguinte, somos pelo acolhimento da proposta na

forma de requerimento à Secretária de Estado de Educação, solicitando a inclusão do

Município de Itapajipe nos convênios com o Estado para a construção de novas

escolas.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.085/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.086/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.086/2009, de autoria de Pedro Paulo Vieira de

Macedo, da Câmara Municipal de Itaobim, de Letícia Moreira da Silva, da Escola

Estadual Chaves Ribeiro de Itaobim e de e Ewerson Alves Chaves, visa à criação de

programa no PPAG 2008-2011 denominado Valorização do Jemg e Jimi com o

objetivo de financiar material esportivo, deslocamento, hospedagem, alimentação

esportiva para delegações de Municípios de baixo IDH em todas as competições do

Jemg e Jimi.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 20/10/2009, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposta em análise sugere o financiamento, por meio da criação de programa na

área Protagonismo Juvenil, de material esportivo, deslocamento, hospedagem e

alimentação esportiva para delegações de Municípios de baixo Índice de

Desenvolvimento Humano – IDH – nas competições dos Jogos Escolares de Minas

Gerais – Jemg – e nos Jogos do Interior de Minas Gerais – Jimi.

O objetivo da proposta é relevante, mas não se justifica a criação de programa no

PPAG para atendê-lo. Em relação aos Jimi, cumpre informar que a proposta já está

atendida pela Ação 4312 – Realização dos Jogos do Interior de Minas Gerais –, do

Programa 027 – Minas Olímpica. Quanto aos Jemg, apresentamos emenda com o

objetivo de modificar a finalidade da Ação 4311 – Desenvolvimento do Esporte

Escolar – de modo a atender as demandas apresentadas pelos proponentes.

Apresentamos ainda requerimento à Secretaria de Estado de Esportes e Juventude,

em que se solicita seja analisada a possibilidade de apoiar a participação dos

Municípios e escolas nos jogos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.086/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de requerimento.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.088/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.088/2009, de autoria de João Batista de

Almeida, do Fórum População de Rua de Juiz de Fora, visa à alteração da Ação 1072

- Implantação da Coleta Seletiva, Reaproveitamento e Reciclagem - do PPAG 2008-

2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 29/10/2009, em Juiz de Fora, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta
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Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

Esta proposta de ação legislativa busca alterar a Ação 1072 do projeto estruturador

Resíduos Sólidos. Essa ação pretende apoiar os Municípios selecionados,

considerados estratégicos pela Gerência de Saneamento – Gesan –, da Fundação

Estadual do Meio Ambiente – Feam –, na capacitação técnica de equipes gestoras

locais para estruturação e implementação da coleta seletiva, reaproveitamento e

reciclagem de resíduos sólidos.

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.088/2009 visa modificar, para os anos de 2010

e 2011, as metas física e financeira dessa ação, passando, respectivamente, os

valores para 20 Municípios atendidos e R$250.000,00 a serem aplicados. Os valores

propostos pelo governo na revisão do PPAG para 2010 e 2011 foram 15 Municípios

atendidos e R$200.000,00 a serem aplicados. A alteração desses parâmetros foi

proposta por meio de emendas ao Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do PPAG 2008-2011, e ao Projeto de Lei nº 3.809/2009, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado e do Orçamento de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2010.

O relatório de execução das metas física e financeira até outubro de 2009, segundo

levantamento da Consultoria Temática da Casa, demonstra o desembolso de

aproximadamente 9% dos valores previstos na meta financeira, o que é muito pouco,

mas com execução de mais de 100% da meta física. Isso demonstra, amparado pela

apresentação do gestor do projeto estruturador no grupo de trabalho, um atendimento

parcial dos objetivos da ação com a realização de capacitação de equipes locais, em

detrimento do fornecimento dos materiais e equipamentos necessários. O gestor do

projeto estruturador relatou ainda a resistência de algumas prefeituras em implantar a

coleta seletiva de resíduos sólidos, o que efetivamente dificulta alcançar resultados

mais substanciais, haja vista que a competência legal para executar tais serviços é do

Município. Há que fazer um esforço para mudar essa situação, atendendo de forma

plena os objetivos da ação e, por conseguinte, do projeto estruturador Resíduos

Sólidos.
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Dessa forma, acatamos a proposta de ação legislativa em análise na forma de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e ao Projeto de Lei nº 3.809/2009.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.088/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.090/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.090/2009, de Jorge Gonçalves Ramos, do

Conselho Municipal de Saúde de Juiz de Fora, sugere alteração da regionalização e

da redistribuição das metas físicas e financeiras da Ação 1329 – Construção e

Adequação Física de Grande Porte de Unidades da Polícia Civil – do Plano Plurianual

de Ação Governamental – PPAG 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 29/10/2009, em Juiz de Fora, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do PPAG 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.090/2009, do Conselho Municipal de Saúde de

Juiz de Fora, sugere alteração da regionalização e redistribuição das metas físicas e

financeiras da Ação 1329 – Construção e Adequação Física de Grande Porte de

Unidades da Polícia Civil –, com vistas a assegurar recursos para a construção de

nova sede do Instituto Médico Legal – IML – no Município de Juiz de Fora.

Conforme o Decreto nº 43.279, de 2003, a Polícia Civil do Estado, órgão do sistema

de defesa social, tem por finalidade a preservação da ordem pública e da
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incolumidade das pessoas e do patrimônio, incumbindo-lhe, privativamente,

ressalvada a competência da União, as atividades de polícia técnico-científica

referentes às funções de criminalística e de medicina legal, de processamento e

arquivo de identificações civil e criminal, entre outras. As perícias criminalística e

médico-legal integram as atividades da polícia judiciária por força do entrosamento

que deve haver entre o investigador policial e o perito para a elucidação dos crimes.

Conforme a justificação da proposta em análise, as instalações da sede do IML de

Juiz de Fora estão precárias. A população do Município, em 2005, conforme dados do

IBGE, era de 501.153 habitantes. Tendo em vista esse numero de habitantes,

entendemos conveniente adequar as instalações do IML para atender às

necessidades da região.

Dessa forma, somos pelo acolhimento da proposta na forma de emendas aos

Projetos de Lei nºs 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG 2008/2011, e 3.809/2009, que estima as receitas e fixa

as despesas do Orçamento Fiscal do Estado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.090/2009 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.093/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.093/2009, de Marcos Luiz Silva, visa à criação

de ação no PPAG 2008-2011, denominada “Qualificação de Professores - História

Afro-Brasileira e Quilombos”, com a finalidade de capacitar Diretores de Escola e

professores para inclusão da história afro-brasileira e dos quilombos no conteúdo

didático, nos termos da Lei nº 10.639, de 9/1/2003.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 20/10/2009, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a
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revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A sugestão em análise pretende criar uma ação na Área de Resultado Educação de

Qualidade, com o objetivo de capacitar Diretores de Escola e professores para

inclusão da história afro-brasileira e dos quilombos nos currículos, nos termos da Lei

nº 10.639, de 9/1/2003.

A Secretaria de Estado de Educação mantém o Programa Afrominas, que assegura

que a dimensão étnicorracial seja incorporada ao projeto pedagógico, implementando

políticas educacionais de valorização da cultura afro-brasileira articuladas aos

programas educacionais já desenvolvidos nas escolas mineiras. Para o

desenvolvimento do programa, foram celebradas parcerias entre a Secretaria de

Estado de Educação – SEE – e a Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG –

para oferta de cursos de capacitação em história da África, voltados a professores da

rede estadual. O intuito é incentivar a implementação da Lei Federal nº 11.645, de

2008, que determina a inclusão da história e cultura africanas, afro-brasileiras e

indígenas nos currículos escolares.

Assim, consideramos pertinente o acolhimento da proposta em estudo na forma de

requerimento, solicitando à SEE que viabilize a expansão e a descentralização das

ações do Programa Afrominas.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.093/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.097/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.097/2009, de autoria de Antônio Braz
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Rodrigues, do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais –

Sind-UTE – Subsede Pe. Eustáquio, visa a alterar a finalidade, as metas físicas e

financeiras da Ação 1224 – Implantação do Plano de Aceleração da Aprendizagem –,

Programa 001 – Aceleração da Aprendizagem na Região do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce –, do PPAG 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em estudo visa a alterar a finalidade da Ação 1224 – Implantação do

Plano de Aceleração da Aprendizagem –, no Programa 001 – Aceleração da

Aprendizagem na Região do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce –,

substituindo o termo "progressivamente" por "dois anos", e as expressões "das

regiões Norte de Minas, Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce" por "priorizando as regiões

do Estado de Minas Gerais com menor IDH".

Uma das metas do programa de Aceleração da Aprendizagem é contribuir para a

redução progressiva da distorção idade-série nas regiões onde essa taxa é mais

elevada, por meio da implantação de metodologia de ensino específica, recursos

didáticos adequados e capacitação diferenciada de professores. O estabelecimento

de prazo nesse contexto só faria sentido se vinculado à meta quantitativa

correspondente, ou seja, ao percentual a ser reduzido na taxa de distorção idade-

série dentro do prazo determinado. Tal matéria é objeto do Plano Decenal de

Educação do Estado de Minas Gerais – PDEMG –, que tramita em 1º turno na

Assembleia Legislativa. A análise das metas do PDEMG referentes aos indicadores

educacionais leva em conta as estatísticas oficiais, as séries históricas e o cálculo de

projeções.
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Assim, consideramos que a determinação de um prazo aleatório no escopo do

projeto educacional em apreço não teria o condão de contribuir para sua eficácia,

motivo pelo qual não acolhemos a sugestão. Quanto à priorização de regiões

conforme o IDH, salientamos que o programa atende hoje a todas as regiões do

Estado, com prioridade de atendimento justamente para aquelas que apresentam

menor IDH.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.097/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.100/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.100/2009, de Antônio Braz Rodrigues, do

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-UTE -

Subsede Pe. Eustáquio, visa à criação de ação no PPAG 2008/2011, denominada

“Diagnóstico do Perfil de Demanda de Qualificação”, com a finalidade de mapear a

demanda de qualificação profissional da população residente em regiões com baixo

Índice de Desenvolvimento Humano – IDH –, segundo a oferta de trabalho local.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008 -

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Programa Ensino Médio Profissionalizante tem por objetivo ampliar para os

alunos do ensino médio da rede estadual e para os professores de educação infantil
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as oportunidades de formação profissional de nível técnico e de magistério normal, a

partir de diagnóstico sobre o perfil e as demandas de qualificação dos alunos e do

mercado.

O Programa oferece cursos técnicos nas instituições que integram a Rede Mineira

de Formação Profissional e cursos de qualificação básica para o trabalho, incluídos

na parte diversificada dos currículos das escolas estaduais que ofertam ensino médio.

Além disso, são oferecidas em escolas estaduais vagas para o curso normal de

nível médio, com o objetivo de preparar professores para atuar na educação infantil.

Realizado em parceria com os Municípios, o curso encontra-se implantado em pelo

menos uma escola de cada Superintendência Regional de Ensino.

A proposta em questão visa à criação de nova ação no Programa 018 – Ensino

Médio Profissionalizante – com o objetivo de mapear a demanda de qualificação

profissional da população residente em regiões com baixo Índice de Desenvolvimento

Humano – IDH. Como a Secretaria de Estado de Educação já realiza diagnóstico

sobre o perfil e as demandas de qualificação dos alunos e do mercado os cursos

destinados para cada região do Estado, entendemos que a proposta apresentada já

está atendida no PPAG, motivo pelo qual não a acolhemos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.100/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.129/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.129/2009, de Edmar Guariento Gadelha, do

Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas

Gerais - Consea-MG -, visa à criação de ação no PPAG 2008-2011, denominada

“Capacitação Continuada de Recursos Humanos Envolvidos na Alimentação Escolar”,

com a finalidade de capacitar gestores, educadores, representantes da agricultura

familiar e os demais atores envolvidos na execução da alimentação escolar com
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vistas à implementação da Lei nº 11.947, de 16/6/2009, e da Resolução FNDE nº 38,

de 2009.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A necessidade de capacitação para os profissionais responsáveis pela alimentação

escolar está prevista no art. 17, IV, da Lei nº 11.947, de 16/6/2009, que dispõe sobre

o atendimento da alimentação escolar e dá outras providências. Segundo esse

dispositivo legal, compete aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no

âmbito de suas respectivas jurisdições administrativas, realizar, em parceria com o

FNDE, a capacitação dos recursos humanos envolvidos na execução do PNAE e no

controle social.

Nessa norma legal e nas demais que regulamentam o Programa Nacional de

Alimentação Escolar – Pnae –, está previsto também que a responsabilidade técnica

na execução do programa compete ao nutricionista, com o auxílio dos técnicos em

nutrição. Portanto, entendemos que a proposta em análise se assenta em sólida base

legal e é fundamental para a garantia da alimentação de qualidade nas escolas.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Ação Legislativa nº

1.129/2009, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009 anexas.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.141/2009

Comissão de Participação Popular
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Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.141/2009, da Sra. Andrea Mismotto Carelli, da

Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, sugere alteração das metas físicas e

financeiras da Ação 1205 - Construção de Unidades Socioeducativas do PPAG 2008-

2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.141/2009, da Promotoria de Justiça da Infância

e Juventude, sugere alteração da Ação 1205 - Construção de Unidades

Socioeducativas - do PPAG 2008-2011, com modificação das metas físicas e

financeiras, de forma a garantir recursos para a construção de um centro

socioeducativo em Betim.

A Lei Federal nº 8.069, de 1990, que contém o Estatuto da Criança e do

Adolescente - ECA -, prevê, em seu art. 121, a medida socioeducativa de internação,

que constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios de brevidade,

excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. A

internação visa à ressocialização e à reeducação do adolescente autor de ato

infracional e deve ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, obedecida

rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração.

A entidade de internação idealizada no ECA deve ser dotada de profissionais

especializados, com propostas pedagógicas, pautadas em critérios de criminologia,

para permitir a reeducação do adolescente em cumprimento de medida

socioeducativa.

Entretanto, em algumas regiões carentes de unidades socioeducativas, é comum

manterem-se adultos e adolescentes em cadeias públicas, compartilhando o mesmo
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espaço, em total desrespeito à filosofia do ECA. A criação de instituições preparadas,

regionalizadas e estruturadas para o cumprimento da missão legal de ressocialização

do adolescente autor de ato infracional configura medida relevante. Conforme a

justificação da proposta em análise, a construção de uma unidade socioeducativa

visa a atender a demanda de regiões do Estado por estabelecimentos apropriados,

tendo em vista a quantidade de adolescentes recolhidos em cadeias públicas.

Dessa forma, somos pelo acolhimento da proposta sob a forma da apresentação de

emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011, e 3.809/2009, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.141/2009 sob a forma da apresentação de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e

3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.143/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.143/2009, da Sra. Simone França Guabiroba,

visa à alteração da Ação 4301 – Implementação do Plano de Desenvolvimento

Pedagógico e Institucional – do PPAG 2008-2011, modificando as metas física e

financeira.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação
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A proposta em epígrafe sugere a ampliação da meta financeira da Ação 4301 –

Implementação do Plano de Desenvolvimento Pedagógico e Institucional -, visto que,

no projeto de lei de revisão do PPAG 2008-2011 para o exercício de 2010, houve

redução dos recursos para ela previstos.

Cabe destacar que a referida ação faz parte do Projeto Estruturador Escola Viva

Comunidade Ativa, que tem como objetivo tornar as escolas públicas mais bem

preparadas para atender às necessidades educativas das crianças e jovens mais

afetados pelos fenômenos da violência e da exclusão social. Em 2009, no âmbito da

Ação 4301, foram realizadas as seguintes atividades: mapeamento e seleção das

escolas a serem integradas ao projeto; elaboração ou atualização dos planos de

desenvolvimento pedagógico e institucional das escolas; capacitação de educadores

e demais servidores das escolas; criação da rede comunitária de proteção à escola,

incluindo a Polícia Militar, as escolas e a comunidade e estabelecimento de estreita

colaboração e parcerias entre órgãos dos governos estadual e municipais e setores

da sociedade, visando ao aumento da segurança escolar.

Em 2010, a redução da meta financeira justifica-se porque serão realizadas, nessa

ação, apenas atividades de custeio, uma vez que os investimentos foram realizados

nos anos anteriores. Por essa razão, somos pela rejeição da proposta em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.143/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.166/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.166/2009, de Sandra Maria da Silva, da

Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais – N'Golo, visa à criação

de ação no PPAG 2008-2011, denominada Promoção da Igualdade Racial e Direito

das Comunidades, com a finalidade de articular, acompanhar e promover ações

destinadas à promoção da igualdade racial e dos direitos da população de
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comunidades tradicionais, como quilombolas e indígenas, e realizar diagnóstico

socioeconômico das 440 comunidades quilombolas.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise pretende a restauração da Ação 4110 - Promoção da

igualdade Racial e dos direitos de comunidades tradicionais, excluída no projeto de lei

de revisão do PPAG para o exercício 2010 enviado à Assembleia Legislativa.

O pleito manifestado nesta proposta reafirma uma demanda por proteção específica

de determinados grupos sociais, como as populações afrodescendente e indígena,

em razão de sua situação diferenciada na realização de direitos de cidadania, quer

civis, quer políticos, quer sociais. Assim é por causa da construção histórica da

sociedade brasileira, calcada na escravidão negra, cuja abolição não se fez

acompanhar da adoção de políticas que promovessem efetivamente a inclusão

socioeconômica dos brasileiros afrodescendentes, que se demanda, com urgência, a

adoção de políticas que promovam a cidadania desse grupo social específico.

A organização de pessoas remanescentes de quilombos em torno de organizações

da sociedade civil ganhou relevância justamente a partir da promulgação da

Constituição de República, em 1988, que determina, no art. 68 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias, de forma definitiva, o reconhecimento da

propriedade aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estiverem

ocupando suas terras, com a emissão dos respectivos títulos; no entanto, as

comunidades quilombolas têm que defender suas fronteiras diante da expansão de

outros interesses, como o agronegócio, a mineração e as atividades turísticas.

Atualmente, das cerca de 2.000 comunidades quilombolas existentes no Brasil,

apenas 29 têm suas terras tituladas.
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Por essa razão, faz-se necessário que, no Plano Plurianual, exista uma ação

específica para esse público, pelo que acolhemos a proposta em tela.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.166/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e ao Projeto de Lei

nº 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.167/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.167/2009, de Felipe Wiler de Araújo Abreu

Júnior, do Conselho Estadual do Idoso – CEI –, visa à criação de ação no PPAG

2008-2011, denominada “Inclusão Digital da Pessoa Idosa”, com a finalidade de

promover a capacitação de idosos para o convívio digital, por meio da realização de

cursos e acesso digital.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4 a 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em comento visa à criação de ação no PPAG 2008–2011 com a

finalidade de promover a capacitação de idosos para o convívio digital, por meio da

realização de cursos e da inclusão digital. O proponente justifica a proposta

argumentando que a ação denominada “Espaço Digital” não foi implementada e que

as atividades referentes a ela vem sendo desenvolvidas em bibliotecas públicas e

com poucos recursos para sua continuidade e ampliação.

O Programa 042 – Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado –, do
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PPAG 2008-2011, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior, tem como objetivo ampliar as capacidades local e regional para

combater a exclusão social, gerar trabalho e renda e contribuir para a melhoria do

nível de vida da população, com foco na formação e na qualificação profissional,

segundo as demandas do mercado. Faz parte desse programa a Ação 1391 –

Operacionalização de CVTs e Telecentros –, que tem como finalidade garantir a

funcionalidade da rede de Centros Vocacionais Tecnológicos e telecentros, com foco

na disseminação do conhecimento e na sustentabilidade, buscando a construção de

parcerias com vistas à atualização tecnológica e à expansão de unidades.

Parece-nos imprescindível que, na elaboração das políticas públicas, o idoso seja

considerado. Por isso, sugerimos a apresentação de requerimento para envio de

ofício à Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social – Sedese – e à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia

e Ensino Superior, solicitando empenho para que os idosos sejam atendidos nos

telecentros.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.167/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.169/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.169/2009, de Felipe Wiler de Araújo Abreu

Júnior, do Conselho Estadual do Idoso – CEI –, sugere alteração das metas física e

financeira da Ação 4132 – Proteção dos Direitos Humanos e seu Acompanhamento e

Avaliação – do PPAG 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4 a 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG - 2008-2011.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe visa a alterar as metas física e financeira da Ação 4132 –

Proteção dos Direitos Humanos e seu Acompanhamento e Avaliação – do PPAG

2008-2011, a fim de incrementar os recursos destinados aos Núcleos de Atendimento

às Vítimas de Crimes Violentos – NAVCVs –, tendo-se em vista o aumento da

demanda por esse serviço com a instalação do Disque Denúncia.

O NAVCV é um programa de iniciativa do governo federal, implementado pelo

governo do Estado de Minas Gerais em 2000. Suas atividades são desenvolvidas no

âmbito da Subsecretaria de Direitos Humanos, órgão da Secretaria de

Desenvolvimento Social. Atualmente, o Estado conta com cinco unidades do NAVCV,

nas seguintes cidades: Belo Horizonte, Ipatinga, Governador Valadares, Montes

Claros e Ribeirão das Neves.

O principal objetivo desse serviço é atender à vítima e aos familiares de crimes de

latrocínio, atentado violento ao pudor, estupro, homicídio, e outros, para identificar,

compreender e acolher demandas por justiça, resgate da cidadania e dos direitos

humanos, bem como promover o fortalecimento das redes de enfrentamento da

violência e de sua prevenção.

Para tanto, o NAVCV oferece atendimento especializado com equipe

interdisciplinar, composta por psicólogos, assistentes sociais e advogados, de modo a

potencializar a cidadania, a promover a reinserção social e a favorecer a reparação

da situação de violência vivida e o acesso à Justiça.

A demanda por esses serviços aumentou muito depois da instituição do Disque

Denúncia em Minas Gerais, com a edição do Decreto nº 44.633, de 2007, quando,

então, as chamadas para a Polícia Militar, para a Polícia Civil e para o Corpo de

Bombeiros foram unificadas com o número 181. Essa central telefônica recebe

informações sobre crimes e violência durante 24 horas por dia, garantindo sigilo

absoluto das ligações. Cada denúncia é registrada e encaminhada para uma equipe

de analistas composta por integrantes dos citados órgãos. A partir daí, essas
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corporações adotam as medidas necessárias para resolver o caso: operações de

busca, apreensões, prisões e encaminhamento de pessoas para os serviços

adequados, entre eles o NAVCV.

Diante da relevância dos trabalhados desenvolvidos pelos NAVCVs no

restabelecimento de direitos e garantias fundamentais das vítimas de crimes violentos

e na construção de uma rede social de proteção, entendemos que a intenção da

proposta em análise é pertinente; porém, considerando que as metas física e

financeira previstas para a Ação 4132 na revisão do PPAG 2008-2011 para o

exercício 2010 estão ajustadas para a implementação das respectivas atividades,

sugerimos que a proposta seja acolhida na forma de requerimento para

encaminhamento de ofício ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social,

solicitando especial atenção à execução das atividades desenvolvidas pelos

NAVCVs, no âmbito dessa ação, tendo-se em vista o potencial aumento da demanda

por esse serviço com a instalação do Disque Denúncia.

Conclusão

Em face do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.169/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.176/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.176/2009, de Antônio Braz Rodrigues, do

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-UTE -

Subsede Pe. Eustáquio, visa à criação de ação no PPAG 2008-2011, denominada

Aperfeiçoamento do Programa de Construção, Ampliação e Reforma de Prédios

Escolares - EF, com a finalidade de evitar o desperdício de recursos e aperfeiçoar o

monitoramento do programa.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que
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dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise sugere a criação de ação no PPAG 2008-2011, com vistas a

garantir a participação das comunidades escolares da rede pública na elaboração das

propostas de obras, reforma e ampliação da rede física das escolas.

Ressaltamos que a proposta é meritória, haja vista a necessidade de participação

das comunidades na gestão escolar. Entendemos, no entanto, que se trata de uma

diretriz que deve ser levada em consideração pelo gestor ao realizar obras de

melhoria nas escolas. Conceitualmente, a proposta não se enquadra no que se

entende por ação, já que esta resulta na entrega de um produto concreto, com metas

e finalidades relacionadas ao alcance de objetivos programáticos. Por essa razão,

somos pela rejeição da proposta em comento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.176/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.180/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.180/2009, de Marcelo Henrique de Aguiar, do

Sindicato dos Trabalhadores de Empresas de Telecomunicação e de Operadores de

Mesas Telefônicas – Sintel –, visa à alteração da Ação 4046 – Avaliação da

Educação Básica: Proeb e Proalfa – do PPAG 2008-2011

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que
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dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe sugere a ampliação da meta financeira da Ação 4046 –

Avaliação da Educação Básica: Proeb e Proalfa –, com vistas a obter maior grau de

gestão democrática.

A referida ação tem como finalidade consolidar o sistema de avaliação educacional

e institucional e avaliar periodicamente a qualidade do ensino em todas as escolas de

Minas Gerais, subsidiando a gestão escolar orientada para resultados. Depreende-se,

assim, que essa ação não se relaciona diretamente com a gestão democrática, como

consta na proposta em análise. Por outro lado, o autor da proposta não indicou os

motivos pelos quais seria necessário o aumento da meta financeira da ação.

Por essa razão, não acolhemos a proposta em comento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.180/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.181/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.181/2009, de Antônio Braz Rodrigues, do

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-UTE, visa à

ampliação das metas financeiras para 2010 e 2011 da Ação 2086 –

Operacionalização das Ações do Consfundeb e CAE –, do Programa Especial 701 –

Apoio à Administração Pública –, do PPAG 2008-2011.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade
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de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise tem por objetivo aumentar para R$70.000,00 as metas

financeiras para 2010 e 2011, pois o valor atual de R$20.000,00 por ano não tem

permitido aos conselhos desenvolver o exercício de suas competências.

O Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos

Profissionais da Educação do Estado de Minas Gerais – Consfundeb-MG –, órgão

colegiado criado pelo Decreto nº 44.513, de 2007, tem como finalidades o

acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a

aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb. Já o Conselho de

Alimentação Escolar de Minas Gerais – CAE-MG –, é um órgão deliberativo,

fiscalizador, de assessoramento e acompanhamento, que desenvolve suas atividades

de acordo com os seguintes princípios: reconhecimento da alimentação escolar como

direito do educando; priorização do atendimento à criança e ao adolescente; estímulo

à participação da comunidade para orientar suas decisões; e articulação de suas

ações com as políticas sociais vigentes.

Conforme se pode verificar, as funções desenvolvidas por esses conselhos são

fundamentais para a educação no Estado, razão pela qual somos pelo acolhimento

da proposição em análise, de forma a dobrar o valor atualmente destinado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.181/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.
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André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.196/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.196/2009, de Marcelo Henrique de Aguiar, da

Sindicato dos Trabalhadores de Empresas de Telecomunicação e de Operadores de

Mesas Telefônicas – Sinttel –, visa à alteração do Programa 014 – Desempenho e

Qualificação de Professores –, do PPAG – 2008-2011, para aumentar a previsão

orçamentária para todas as suas ações.

A proposta foi apresentada durante audiências públicas realizadas pela Comissão

de Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a

finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009,

que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG –

2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo aumentar os recursos destinados à

execução das ações contidas no Programa 014 – Desempenho e Qualificação de

Professores –, do PPAG – 2008-2011.

O autor, ao apresentar sua proposta, não especificou as alterações desejadas,

tornando-se, pois, impossível o atendimento de sua pretensão, razão pela qual

deixamos de acolher a proposta de ação legislativa em tela.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.196/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.198/2009

Comissão de Participação Popular
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Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.198/2009, de autoria de Willian Lelis Brás

Nascentes, da Promotoria da Infância e da Juventude Infracional, visa à alteração do

Programa 14 – Desempenho e Qualificação de Professores – do PPAG 2008-2011,

para incluir orientações sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente nos cursos de

formação dos professores.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4 , 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe tem por objetivo alterar o Programa 14 – Desempenho e

Qualificação de Professores –, de modo a incluir orientações acerca do Estatuto da

Criança e do Adolescente, com o objetivo de qualificar os professores, para, entre

outros temas, conseguirem diferenciar um ato de indisciplina de um ato infracional e,

com isso, dar os encaminhamentos corretos, quando da ocorrência desses atos.

Em que pese ao mérito da proposta, há que se ressaltar o fato de a Lei Federal nº

11.525, de 25/9/2007, que acrescenta § 5º ao art. 32 da Lei Federal nº 9.394, de

20/12/96, que trata das Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB –, para

incluir conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes no currículo

do ensino fundamental, já atender à finalidade almejada pelo proponente.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.198/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.199/2009
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Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.199/2009, de Antônio Braz Rodrigues, do

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-UTE –, visa

à alteração da Ação 1225 – Ampliação das Escolas em Tempo Integral –, do

Programa 019 – Escola de Tempo Integral –, do PPAG 2008-2011, modificando a

finalidade de modo a impedir o Estado de repassar recursos para instituições

privadas que participem do programa.

A proposta foi apresentada durante as audiências públicas realizadas pela

Comissão de Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com

a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº

3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental

– PPAG – 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise objetiva impedir o Estado de repassar tarefas e, por via de

consequência, recursos para instituições particulares que participem do Programa

019 – Escola de Tempo Integral –, do PPAG 2008-2011.

O Estado, com a competência constitucional que lhe é peculiar, pode formar

parcerias com entes privados para dar suporte aos vários programas que desenvolve.

No caso em questão, o Estado tem firmado parcerias para oferecer, no contraturno

escolar, cursos aos alunos participantes da escola de tempo integral, não havendo

razão jurídica nem pedagógica para interromper essas parcerias.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.199/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.210/2009
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Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.210/2009, de Dinéia Aparecida Domingues, do

Fórum Mineiro de Educação Infantil, visa à criação de ação no PPAG 2008-2011,

denominada “Habilitação de Docentes da Educação Infantil”, com a finalidade de

assegurar habilitação mínima em magistério de nível médio para professores de

educação infantil de creches e pré-escolas.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em questão tem por objetivo incluir ação no Programa 018 – Ensino

Médio Profissionalizante –, destinada a assegurar aos docentes da educação infantil

a formação mínima exigida pela legislação.

Um dos objetivos da Ação 4306 – Atendimento ao Ensino Médio Profissionalizante

– é apoiar a formação e a capacitação profissional de professores de educação

infantil. Verifica-se, portanto, que a proposta em questão já está atendida, razão pela

qual opinamos por sua rejeição.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.210/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.221/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa nº 1.221/2009, da Sra. Nilva Vieira da Paz, da

Escola Família Agrícola da Região do Rio São Francisco; do Sr. Gilmar Vieira Freitas,

da Associação Mineira das Escolas Família Agrícola – Amefa – da Sra. Vanessa

Barçante Jota, da Câmara Municipal de Ubá; e do Sr. Vinicius Samôr de Lacerda, da

Escola Família Agrícola da Região do Rio São Francisco, visa à alteração da Ação

4587 – Atendimento à Escola Família Agrícola –, do Programa 232 – Escola Família

Agrícola – do PPAG 2008-2011, e à reinserção das Ações 2138 – Atendimento à

Escola Família Agrícola – Ensino Fundamental em Tempo Integral – e 2139 –

Atendimento à Escola Família Agrícola – Ensino Médio Integrado à Educação

Profissional –, excluídas na revisão do PPAG para o exercício de 2010.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental – PPAG – 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise tem por objetivo alterar e restaurar ações

destinadas às escolas família agrícola, incluídas na revisão do PPAG para o exercício

de 2009 e excluídas na revisão para o exercício de 2010.

As escolas família agrícola – Efas – são mantidas por associações comunitárias e

visam proporcionar educação aos jovens do meio rural considerando a sua realidade

e a sua vida familiar, por meio da pedagogia da alternância, que oferece a formação

escolar pelo regime seriado e também a formação técnica em agropecuária. As Efas

atualmente configuram uma importante estratégia de cooperação entre Estado e

sociedade civil na oferta de educação gratuita de qualidade na zona rural.

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.221/2009 visa a aprimorar a concepção do

Poder Executivo em relação a essa cooperação. Em 2008, a ação de apoio às Efas

se dava apenas por meio da concessão de bolsas de estudos e sem a garantia

efetiva do repasse dos valores correspondentes pagos aos alunos urbanos do ensino
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fundamental de tempo integral e do ensino médio integrado à educação profissional,

de acordo com os valores do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação

Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – Fundeb. Dessa forma, na

revisão do PPAG de 2008, a Ação 4587 foi alterada de forma a melhorar a

infraestrutura das escolas família agrícola, e foram apresentadas duas novas ações,

como forma de garantir os percentuais do Fundeb.

Assim, somos favoráveis ao acolhimento da proposta de ação legislativa em

comento sob a forma da apresentação de emendas ao projeto de lei de revisão do

PPAG 2008-2011 e ao Projeto de Lei nº 3.809/2009, que estima as receitas e fixa as

despesas do Orçamento Fiscal do Estado e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2010.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.221/2009 sob a forma da apresentação de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e

3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.846/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o 57º Grupo Escoteiro Guarany, com sede no Município de São João

del-Rei.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a Emenda nº 1,

que apresentou, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.846/2009 pretende declarar de utilidade pública o 57º Grupo

Escoteiro Guarany, com sede no Município de São João del-Rei, que tem como

finalidade desenvolver ações nas áreas culturais, educacional e filantrópica,
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priorizando a assistência social.

Na consecução de seus objetivos, desenvolve o escotismo sob a supervisão dos

órgãos das esferas nacional e regional; representa o Grupo Escoteiro junto aos

poderes públicos; realiza campanhas de distribuição de cestas básicas e agasalhos e

orienta sobre a preservação do meio ambiente.

Dessa maneira, contribui para que os jovens assumam seu próprio

desenvolvimento, ajudando-os a realizar suas plenas potencialidades físicas,

intelectuais e sociais, tornando-os cidadãos responsáveis e úteis a suas

comunidades.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade adequar a denominação da entidade à forma

consubstanciada no art. 1º de seu estatuto.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.846/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.848/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Esportiva de Restauração Neemias – AERN –, com

sede no Município de Nova Lima.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.848/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação
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Esportiva de Restauração Neemias – AERN –, com sede no Município de Nova Lima,

que tem como finalidade promover ações de inclusão social através do esporte.

Na consecução de seus objetivos, organiza, patrocina e supervisiona campeonatos

ou torneios desportivos; realiza atividades nas áreas de educação, cultura e saúde,

voltadas especialmente à criança carente; oferece oportunidades, meios e condições

para a educação e recreação de atletas; cria programas para acompanhá-los no

processo de desenvolvimento e habilitação profissional e incentiva e integração social

dos portadores de deficiência física e mental.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.848/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.948/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Vai Quem Quer, com sede no

Município de Timóteo.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.948/2009 pretende declarar de utilidade pública o Grêmio

Recreativo Escola de Samba Vai Quem Quer, com sede no Município de Timóteo,

que tem como finalidade precípua promover o bem-estar da criança, do adolescente e

do idoso, objetivando o seu desenvolvimento sociocultural.

Para atingir suas finalidades, realiza atividades sociais, cívicas, culturais,

recreativas e desportivas. Desenvolve cursos de alfabetização e profissionalizantes



____________________________________________________________________________
827

para a comunidade, além de promover a integração da pessoa deficiente no mercado

de trabalho por meio de sua habilitação e reabilitação.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.948/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 57/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Presidente do Tribunal de Contas do

Estado, altera a Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008, que organiza e

estrutura o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/11/2009.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto

ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em comento, em sua versão original, pretende alterar dois

dispositivos da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, o parágrafo único do

art. 17 e o art. 25, ambos relacionados com direitos e vantagens dos Auditores da

Corte de Contas. As alterações visam a conceder aos Auditores o mesmo tratamento

dado aos Conselheiros no que tange à duração das férias anuais, bem como conferir-

lhes as mesmas garantias, impedimentos, direitos e prerrogativas do Juiz de Direito

da entrância mais elevada na organização judiciária do Estado e, quando em

substituição a Conselheiro, as mesmas garantias, impedimentos, direitos e

prerrogativas desse.

A Comissão de Constituição e Justiça analisou a matéria, concluindo que a

proposição merecia alguns reparos de redação legislativa, o que foi feito por meio do
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Substitutivo nº 1, que apresentou. O artigo 2º desse substitutivo estende para o

Auditor o mesmo direito a férias a que faz jus o Conselheiro, o que corresponde,

quanto à duração, ao período de férias que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional

assegura aos membros do Poder Judiciário, ou seja, 60 dias.

O cargo de Auditor do Tribunal de Contas está previsto no § 4º do art. 73 da

Constituição da República, o qual dispõe que “o auditor, quando em substituição a

Ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício

das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal”. No

Estado de Minas Gerais, o cargo existe, em número de quatro, e é disciplinado no art.

79 da Carta mineira.

A investidura no cargo depende de aprovação em concurso público, consoante

entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, que, inúmeras vezes, julgou

inconstitucionais normas que dispensavam o concurso público de provas ou de

provas e títulos para a posse no cargo de Auditor (ADINs 507- AM e 1067-1 - MG).

Vê-se, dessa forma, que o procedimento administrativo para ingresso na carreira de

Auditor é, atualmente, o mesmo para os demais servidores ocupantes de cargo

efetivo, cuja investidura está condicionada à aprovação prévia no certame. Antes da

Carta Constitucional de 1988, os Auditores eram nomeados pelo Chefe do Poder

Executivo, após a aprovação da escolha pela Assembleia Legislativa, o que realçava

o critério eminentemente político dessa escolha. Assim, a indicação política,

caracterizada pela ampla liberdade de escolha do Auditor, cedeu lugar ao

procedimento do concurso público, que densifica o princípio da igualdade e enaltece

o mérito para o ingresso na função pública. Nessa linha de raciocínio e por questão

de coerência em relação aos demais servidores da administração pública, nada mais

razoável que assegurar aos Auditores o direito às férias regulamentares constantes

no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado, e não garantir-lhes o direito às

férias previstas para os membros da magistratura, cuja duração é de 60 dias.

Ademais, o fato de ser um cargo com previsão expressa na Constituição não

significa que os Auditores devam ter privilégios em face dos demais servidores

estatais no tocante ao gozo de férias regulamentares. A prevalecer esse ponto de

vista, os Defensores Públicos e os Procuradores do Estado também deveriam fazer
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jus a férias de 60 dias, pois tanto a Defensoria Pública quanto a Advocacia-Geral do

Estado são órgãos de existência constitucional e suas atividades são explicitamente

declaradas como essenciais à Justiça. É preciso ter cautela para não dispensar a

uma categoria de servidores tratamento mais vantajoso em relação aos demais, pelo

simples fato de estarem vinculados a determinada instituição, sob pena de afrontar o

princípio constitucional da isonomia.

Além disso, é preciso lembrar que a Constituição do Estado (da mesma forma que o

art. 73, § 4º, da Constituição da República) estabelece, no § 1º do art. 79, que “o

Auditor tem os mesmos impedimentos e garantias do Juiz de Direito de entrância

mais elevada”, e não os mesmos direitos desse. A concessão de férias enquadra-se

entre os direitos, e não entre as garantias asseguradas aos Juízes.

Ressalte-se que garantias, direitos e prerrogativas são termos técnicos, com

significado próprio, que não devem ser confundidos entre si, pois cada qual produz

efeitos específicos. Assim, as garantias do magistrado, nos termos do art. 100 da

Constituição do Estado e do art. 89 da Lei Complementar nº 59, de 2001, são a

vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios.

As prerrogativas, por sua vez, destinam-se à proteção da figura do Juiz enquanto

funcionário do Estado e pessoa física. De acordo com o art. 90 da mencionada Lei

Complementar nº 59, de 2001, são prerrogativas do magistrado ser ouvido como

testemunha em dia, hora e local previamente ajustados; não ser preso senão por

ordem escrita da Corte Superior do Tribunal de Justiça; ser recolhido a prisão

especial ou a sala especial de Estado-Maior, por ordem e à disposição da Corte

Superior do Tribunal de Justiça; e não estar sujeito a notificação ou a intimação para

comparecimento, salvo se expedida por autoridade judicial.

Por último, os direitos referem-se aos subsídios, indenizações e outros

pagamentos, auxílio-funeral, pensão, férias anuais e férias-prêmio, licenças,

afastamentos, aposentadoria, entre outros benefícios.

Dessa forma, entendemos que estender para o Auditor esse direito dos membros

da magistratura vai além do que a Constituição permite, ao mesmo tempo que

dispensa tratamento privilegiado aos Auditores da Corte de Contas.

Nesse mesmo sentido, o governo do Estado de São Paulo disciplinou a matéria no
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âmbito de sua competência por meio da Lei Complementar nº 979, de 8 de dezembro

de 2005, que dispõe sobre a criação de cargos de Auditor do Tribunal de Contas no

Quadro da Secretaria daquele Tribunal e dá outras providências correlatas. Ao tratar

das garantias e impedimentos do Auditor, em sintonia com a Constituição Federal,

essa lei complementar dispôs, em seu art. 4º, parágrafo único, que “o Auditor do

Tribunal de Contas, quando em substituição a Conselheiro, terá as mesmas garantias

e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da

judicatura, as de Juiz Estadual de Direito da última entrância”. Por outro lado, ao

dispor sobre os “direitos” do Auditor, o art. 6º estabelece que se aplicam a ele, “no

que couber, as normas legais atinentes a direitos e vantagens pecuniárias para os

demais servidores do Quadro do Tribunal de Contas” (grifo nosso).

Por todo o exposto, consideramos que a redação do art. 2º do Substitutivo nº 1,

proposto pela Comissão de Constituição e Justiça, não deve prosperar, razão pela

qual apresentamos ao final deste parecer a Emenda nº 1.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

57/2009 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 2º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 2º – O art. 25 da Lei Complementar nº 102, de 2008, passa a vigorar acrescido

do seguinte parágrafo único:

‘Art. 25 – (...)

Parágrafo único – Aplicam-se ao Auditor, no que couber, as normas legais atinentes

a férias e outros direitos aplicáveis aos demais servidores do Quadro Permanente do

Tribunal de Contas.’.”.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Neider Moreira, relator - Lafayette de Andrada -

Domingos Sávio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.215/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
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Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado por meio da Mensagem nº

192/2008, o Projeto de Lei em epígrafe “aprova o Plano Estadual de Educação de

Minas Gerais”.

Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, com a Emenda nº 1, que

apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela tem por finalidade aprovar o Plano Estadual de Educação de

Minas Gerais, para o período de dez anos, em cumprimento às determinações da Lei

Federal nº 10.172, de 2001, que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE.

Consoante com o art. 2º do referido diploma legal, os Estados, o Distrito Federal e os

Municípios devem, com base no PNE, elaborar planos decenais correspondentes.

O Projeto de Lei nº 2.215/2008 é composto de duas partes: o projeto de lei que

institui o Plano Decenal de Educação de Minas Gerais – PDEMG – e o documento a

ele anexo. Este, por sua vez, divide-se em quatro partes: Introdução; Antecedentes

históricos; A educação em Minas; Ações Estratégicas e Metas, constituindo esta

última parte o instrumental que contém o Plano Decenal de Educação propriamente

dito.

Em razão da relevância e complexidade do teor do PL nº 2.215/2008, este Relator

considerou oportuno solicitar a colaboração dos demais membros efetivos desta

Comissão para realizar o estudo da matéria e organizará a fundamentação deste

parecer em tópicos, de maneira a propiciar uma abordagem mais elucidativa e

pormenorizada dos diversos aspectos relacionados à proposição.

Por meio do Substitutivo nº 1, foram incorporadas às ações estratégicas e metas

dos onze temas que integram o projeto original as sugestões consideradas

pertinentes, apresentadas pelos Deputados colaboradores, após entendimentos com

o Poder Executivo e discussão com a sociedade, por meio do Fórum Técnico “Plano

Decenal de Educação em Minas Gerais: Desafios da Política Educacional”.
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Atendendo a sugestão dos participantes do fórum técnico, esta Comissão propõe a

inclusão, no PDEMG, de um novo tema: “Educação nos Sistemas Prisional e

Socioeducativo”.

Assim, os doze temas foram divididos entre os deputados da seguinte forma:

Deputada Gláucia Brandão: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação

Especial; Deputado Deiró Marra: Ensino Médio, Educação Tecnológica e Formação

Profissional e Ensino Superior; Deputado Ruy Muniz: Educação de Jovens e Adultos,

Educação Indígena, do Campo e Quilombola; Educação nos Sistemas Prisional e

Socioeducativo; Deputado Carlin Moura: Formação e Valorização dos Profissionais

de Educação; Deputado Dalmo Ribeiro Silva: Financiamento e Gestão e Diálogos

entre as Redes de Ensino e sua Interação.

Breve relato das experiências brasileira e mineira de planejamento educacional

O atual Plano Nacional de Educação - PNE - resulta de um processo de maturação

do planejamento e da organização do setor político-educacional brasileiro no decorrer

da história. Em um sentido amplo, visualizar o PNE de uma perspectiva histórica é

condição para compreender os fundamentos da necessidade da participação

coordenada de Estados e Municípios na construção de uma política nacional de

educação que atenda aos anseios da sociedade e contribua de forma efetiva para

alavancar o desenvolvimento socioeconômico do País e minimizar as desigualdades

sociais e regionais. No campo adstrito à análise Projeto de Lei nº 2.215/2008, uma

breve desconstrução desse processo pode nos auxiliar a situar a proposta do Plano

Decenal de Educação do Estado de Minas Gerais no contexto das políticas nacional e

estadual de educação vigentes.

Remonta aos anos de 1932 as primeiras idéias informadoras da necessidade de

elaboração de um instrumento de planejamento amplo e unitário que promovesse a

organização da educação no País, quando destacados educadores e intelectuais

brasileiros lançaram o designado “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”. O

documento oferecia à sociedade, concomitantemente, “uma denúncia, as bases para

a formulação de uma política educacional e a exigência de um ‘plano científico’ para

executá-la, de forma a livrar a ação educativa do empirismo e da descontinuidade”1.

O documento repercutiu na Constituição de 1934, que determinou a fixação, no rol
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das competências da União, do plano nacional de educação, que compreendesse o

ensino em todos os graus e ramos, comuns e especializados; atribuiu aos Estados e

ao Distrito Federal a prerrogativa de organizar e manter sistemas educacionais nos

territórios respectivos, respeitadas as diretrizes estabelecidas pela União, e

estabeleceu os montantes mínimos de recursos a serem aplicados pelos entes

federativos na manutenção e no desenvolvimento desses sistemas.

No entanto, com a sobrevinda do Estado Novo, o anteprojeto do plano de 1937 não

chegou a ser discutido. A exigência da formulação de um plano educacional retornou

ao texto constitucional na Carta de 1946, mas o planejamento nacional da educação

não seria concretizado até 1962, quando foi elaborado e efetivamente instituído o

primeiro plano nacional governamental, sob a égide da primeira Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional, a Lei nº 4.024, de 1961. Para o setor educacional

foram estabelecidos objetivos e metas para um período de oito anos. Em 1965 e

1966, o plano foi revisado, com o estabelecimento de normas descentralizadoras,

visando estimular a elaboração de planos estaduais.

Entre a iniciativa pioneira de 1962 e o ano de 1992, sucedem-se cerca de dez

planos. A constatação de que estes foram parcialmente executados, revistos e

posteriormente abandonados descortina, segundo a opinião de diversos

especialistas, um quadro claro de descontinuidade administrativa e falta de integração

entre setores e instâncias governamentais. Em consequência disso e de outras

razões, sobretudo políticas, o panorama da experiência brasileira de planejamento

educacional até então restou consubstanciada em um conjunto fragmentário e

algumas vezes incoerente de iniciativas que não ultrapassaram os esquemas

distributivos de recursos, sem o estabelecimento claro dos rumos da educação

nacional.

Ancorado na Constituição de 1988, que dispôs sobre o plano nacional de educação

de forma mais abrangente do que nas Cartas Magnas anteriores, e nas diretrizes da

14ª Conferência Mundial de Educação para Todos (Jomtien, Tailândia, 1990), o

Ministério da Educação elaborou o Plano Decenal de Educação para Todos, em

1993, a partir de discussões com os dirigentes da áreas educacionais de Estados e

Municípios e membros de organizações da sociedade civil. No entanto, o plano não
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foi elaborado e discutido na forma de um projeto de lei, o que reduziu sua força

cogente, no âmbito de Estados e Municípios, para assegurar a implementação de

políticas articuladas com as diretrizes e metas do planejamento nacional.

Com a instituição da Década da Educação, a partir de dezembro de 1997, pela

nova LDB, Lei nº 9.394, de 1996, determinou-se que a União deveria encaminhar ao

Poder Legislativo, no prazo de um ano, o Plano Nacional de Educação, cujos pilares

seriam: a elevação global do nível de escolaridade da população; a melhoria da

qualidade do ensino em todos os níveis; a redução das desigualdades sociais e

regionais no tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na educação pública,

e a democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais,

obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na

elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades

escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.

A matéria tramitou durante três anos no Congresso Nacional, onde um amplo e

intenso programa de debates foi instaurado. O estudo das diversas contribuições

levou o relator, Deputado Nelson Marchezan, a apresentar um substitutivo, que, após

novas revisões e emendas, transformou-se na Lei nº 10.172, de 2001, sancionada

com vetos a nove metas.

A despeito do ostensivo avanço deste plano em relação aos seus predecessores,

as avaliações da implementação das metas do atual Plano Nacional de Educação,

próximo de completar nove anos de vigência, revelam que muitas dificuldades

apontadas na elaboração e implementação dos planos educacionais anteriores ainda

não foram superadas.

O Conselho Nacional de Educação, no documento intitulado “Indicações para

subsidiar a construção do Plano Nacional de Educação 2011-2020”, apresentou uma

síntese das avaliações do PNE vigente realizadas pela Comissão de Educação e

Cultura da Câmara dos Deputados, pela Secretaria de Educação Básica do MEC,

pelo Centro de Planejamento e Desenvolvimento Regional - Cedeplar-UFMG -, pelo

Inep e pelo próprio CNE. Dentre as falhas e lacunas apontadas na implementação do

plano, destacamos as seguintes: falta de articulação entre as políticas

governamentais e as metas do PNE; divulgação deficiente do plano; dissociação
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entre o PNE e as políticas estaduais e municipais de educação; ausência de

normatização para a formação do sistema nacional de educação e do regime de

colaboração, tendo em vista que a execução plena do PNE depende da

implementação de políticas educacionais no âmbito dos Estados e Municípios, em

sintonia com os objetivos e metas estabelecidos em nível nacional; desarticulação

interna do conteúdo do plano, que apresenta superposições, pulverização e

fragmentação das ações; ausência de indicadores que viabilizassem o

acompanhamento e a avaliação precisos da implementação das metas.

Os problemas detectados nas avaliações do PNE, que resultaram em baixo

percentual de execução de suas metas, e os desafios que se colocam à frente da

construção do novo Plano Nacional de Educação são importantes indicativos para

orientar a formulação, implementação e avaliação do Plano Decenal de Educação do

Estado de Minas Gerais – PDEMG –, bem como sua compatibilização com as demais

políticas setoriais, de forma da torná-lo instrumento efetivo e eficaz da política

educacional do Estado.

A necessidade de aprimorar as ações de planejamento da educação em Minas

Gerais adquiriu maior relevância a partir dos anos de 1990, quando foram realizadas

diversas reformas no setor educacional. Anteriormente, um diagnóstico realizado na

década de 1980 - período de aprofundamento da crise econômica e social e de

transição para a redemocratização do País - culminou no Congresso Mineiro de

Educação, que teve como principal objetivo a discussão de um projeto educacional

em Minas Gerais cujas bases seriam a valorização dos profissionais da educação, a

melhoria da qualidade de ensino e a erradicação do analfabetismo em Minas Gerais.

Com base nas diretrizes do congresso, foi elaborado, em 1984, o Plano Mineiro de

Educação. No entanto, até o início dos anos 1990, as políticas administrativas

centralizadoras preponderaram sobre as políticas pedagógicas, atingindo sobretudo o

funcionalismo e suas condições de trabalho.

No governo Hélio Garcia (1991-1994), pretendeu-se retomar as diretrizes do CME,

firmando-se o compromisso de nortear as políticas governamentais segundo as

seguintes prioridades: autonomia e fortalecimento da escola; aperfeiçoamento

profissional de docentes e especialistas; avaliação do sistema e integração com os
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municípios. Destaca-se, nesse período, um projeto de grande abrangência: o Projeto

de Qualidade na Educação Básica de Minas Gerais - Proqualidade -, que contava

com financiamento do Banco Mundial e reuniu ações de desenvolvimento da

educação básica, tendo como um dos seus principais objetivos universalizar o ensino

e reduzir os índices de repetência e evasão no ensino fundamental. Uma de suas

ações mais significativas centrou-se na capacitação de dirigentes escolares e na

elaboração de normas para orientar as escolas na construção do Plano de

Desenvolvimento da Escola - PDE -, por meio do qual se buscava alcançar maior

autonomia, democratização da gestão escolar e melhoria da qualidade do ensino. No

entanto, há evidências de que grande parte das experiências desenvolvidas nas

escolas entre 1993 e 2000 restringiu-se ao atendimento de exigências burocráticas

emanadas do órgão central, desvinculadas da realidade socioeconômica do Estado e

das conjunturas locais e regionais. De acordo com informações do Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado 2007-2023 - PMDI -, o acesso ao ensino fundamental

encontra-se assegurado, “porém, as altas taxas de repetência e evasão resultam em

uma baixa eficiência do sistema educacional em produzir concluintes e em um

inchaço desse nível de ensino”. Isso evidencia que alguns objetivos fundamentais do

Proqualidade estão, ainda hoje, por ser alcançados.

As medidas implementadas no governo Hélio Garcia tiveram continuidade nos

governos ulteriores, em especial no governo Eduardo Azeredo (1995-1998). As

propostas apresentadas por Azeredo reafirmaram as prioridades e compromissos

registrados no então Plano Decenal de Educação para Todos em Minas Gerais. No

documento “A implantação do sistema de ciclos no ensino fundamental”, publicado

em 1997, a reforma educacional ganhou uma roupagem mais adequada à realidade,

permitindo a sua continuidade. Um dos componentes dessa proposta, “Capacitação

de Professores e Dirigentes das Escolas”, contribuiu para a criação dos programas de

capacitação Procap I, Procap II e Procad, os quais serviram de instrumentos para os

professores do ensino fundamental no sistema de progressão continuada. No

entanto, apesar dos esforços despendidos para eliminar a “cultura da repetência”, as

estatísticas demonstram que essas medidas não foram construídas em bases sólidas,

ou seja, os professores, os pais e a própria escola não estavam devidamente
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preparados para essa modalidade de avaliação, o que redundou em um

comprometimento do desempenho dos alunos em seu percurso educativo. Nesse

período teve lugar também um amplo programa de municipalização do ensino

fundamental, parcialmente revertido nos anos posteriores.

O Governador Itamar Franco, no início de seu mandato (1999-2002), anunciou a

criação do Fórum Mineiro de Educação, por cujas diretrizes e pressupostos se

pautaria a política educacional do Estado, denominada Escola Sagarana.

Constituíram prioridades dessa política: implantar o Sistema Mineiro de Educação, o

Plano Mineiro de Educação e o Instituto Superior de Educação, dentre outras. Apesar

das fortes críticas ao governo anterior, a proposta da Escola Sagarana não alterou

radicalmente o que já vinha sendo realizado, dando continuidade a muitos projetos,

não obstante a manutenção do discurso crítico quanto aos financiamentos do Banco

Mundial. O Sistema Mineiro de Educação, por sua vez, não chegaria a ser criado. O

Projeto de Lei nº 2.431/2002, encaminhado à Assembléia Legislativa em outubro, não

logrou ser apreciado, tendo sido arquivado ao final da 14ª Legislatura. O Plano

Mineiro de Educação, previsto no citado projeto, deveria conter as diretrizes e metas

do Sistema Mineiro de Educação para o período de dez anos.

Em 2003, no início da gestão do Governador Aécio Neves, as diretrizes essenciais

do governo foram colocadas como fundamento para a administração da educação

pública no Estado: “a urgente reforma do aparato institucional, com a introdução do

verdadeiro ‘choque de gestão’ nas estruturas administrativas, possibilitando

desburocratizar, racionalizar gastos, monitorar e avaliar de forma mais eficaz as

ações e resultados das intervenções governamentais; o compromisso com o conceito

de desenvolvimento com redistribuição, que significa a correção das desigualdades

interregionais de renda e promoção da igualdade social”.2

Dentre as primeiras iniciativas levadas a efeito no atual governo, está a instituição

do ensino fundamental com nove anos de duração (Decreto nº 43.506, de 2003),

atualmente obrigatório em todo o País. Além dos múltiplos condicionantes

pedagógicos, a medida também atendeu os aspectos administrativo e financeiro,

tendo em vista um aumento considerável do número de alunos matriculados no

ensino fundamental e, como consequência, uma elevação do repasse por parte do
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Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização

do Magistério - Fundef. Dentre uma multiplicidade de programas que compõem a

política de educação atual, os de universalização e melhoria do ensino médio e de

educação profissional vinculada ao ensino médio assumem posição de destaque.

O Plano Decenal que ora se analisa será o primeiro plano educacional do Estado

aprovado por lei, nos moldes determinados pelo atual PNE. O processo de sua

construção, que teve início em fevereiro de 2004, bem como a retomada das

discussões com a sociedade, por intermédio do Poder Legislativo, entre 2008 e 2009,

serão objetos dos tópicos seguintes.

O processo de elaboração da proposta do Plano Decenal de Educação do Estado

de Minas Gerais encaminhada ao Poder Legislativo

De acordo com o documento “Legitimando o Plano Decenal de Educação do Estado

de Minas Gerais”, elaborado pela Comissão Técnica do Fórum de Debates do

PDEMG, o plano decenal foi elaborado em três fases sequenciais: municipal, regional

e estadual, no período de fevereiro de 2004 a julho de 2006. Na etapa municipal,

estabeleceu-se a articulação com os Municípios para a construção dos planos

municipais de educação; na etapa regional, realizaram-se eventos nos Municípios-

sede das Superintendências Regionais de Ensino, envolvendo os segmentos

organizados da sociedade e do poder público vinculados à educação, para subsidiar

a construção do Plano Decenal de Educação do Estado; por último, na etapa

estadual, realizou-se o Congresso Mineiro de Educação para consolidar as

contribuições dos eventos regionais.

A Secretaria de Estado de Educação, em parceria com União Nacional dos

Dirigentes Municipais de Educação - Undime-MG - e com fundamento nas diretrizes

do Plano Nacional de Educação, orientou os Municípios a formularem seus planos

municipais de educação, com base em diagnóstico produzido pela Fundação João

Pinheiro, denominado “Atlas da Educação de Minas Gerais”, que compilou

informações e indicadores da situação de cada Município, como dados da população

escolarizável, professores capacitados, resultados dos sistemas de avaliação do

ensino, além de indicadores sociais.

Para subsidiar o trabalho dos Municípios, foram realizados treinamentos de equipes
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municipais e das Superintendências Regionais de Ensino, seminários temáticos e

audiências públicas. Resultante desse processo, 846 municípios mineiros elaboraram

e tiveram aprovados pelos legislativos municipais os seus respectivos Planos

Decenais de Educação, entre dezembro de 2006 e março de 2007.

Concomitantemente à elaboração dos planos municipais, o Estado elaborou o seu

plano por meio da realização do Congresso Mineiro de Educação, para o qual foram

convidados a participar professores, especialistas, estudantes, dirigentes da

educação, ao lado de representantes de diferentes segmentos organizados da

sociedade e do poder público constituído, finalizando com a realização, no período de

6, 7 e 8 de abril de 2006, no Instituto de Educação de Minas Gerais, em Belo

Horizonte, do evento de culminância, envolvendo representantes de todas as regiões

do Estado eleitos por seus pares. Em julho de 2006, a comissão responsável pela

organização do processo encaminhou à Secretaria de Estado de Educação o texto

final do PDEMG.

De julho de 2006 a fevereiro de 2008, o documento foi repassado a várias

instâncias do governo de Minas para ser analisado, sucessivamente, quanto ao

mérito educacional, à adequação financeira e à constitucionalidade, tendo sido

encaminhado, em março de 2008, à Assembleia Legislativa para sua aprovação.

Segundo informações contidas no Anexo II do projeto original, o PDEMG,

fundamentado nas diretrizes do Plano Nacional de Educação, “pretende constituir-se

numa base suficientemente segura para orientar a elaboração e desenvolvimento de

políticas públicas destinadas a oferecer educação de qualidade à população, pela

avaliação criteriosa e fundamentada da realidade educacional mineira, pelo consenso

e pelas convicções que expressa”.

Com fundamento nos princípios da equidade e justiça social, da qualidade, do

diálogo e interação das redes de ensino e da democratização e articulação com a

comunidade, elegeram-se as seguintes prioridades para a execução da política

educacional em Minas nos próximos dez anos: superação do analfabetismo no

Estado, com garantia de continuidade de escolarização básica para os jovens e

adultos; elevação geral do nível de escolarização da população, garantida a

universalização dos ensinos fundamental e médio; melhoria da qualidade em todas as
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etapas e modalidades da educação; redução das desigualdades educacionais, com a

promoção da equidade; implantação gradativa da educação de tempo integral na rede

pública; formação e valorização dos profissionais da educação; fortalecimento da

democratização da gestão educacional; melhoria da infraestrutura das escolas

públicas, com prioridade para as regiões definidas como de maior vulnerabilidade

social; institucionalização das regras do Regime de Cooperação Estado-Município;

desenvolvimento de sistemas de informação e de avaliação; acompanhamento e

apropriação da evolução tecnológica.

Os temas para os quais foram estabelecidas ações estratégicas e metas são:

Ensino Fundamental; Ensino Médio; Educação Superior; Educação de Jovens e

Adultos; Educação Especial; Educação Tecnológica e Formação Profissional;

Educação Indígena, de Escolas Rurais e Quilombolas; Formação e Valorização dos

Profissionais da Educação; Financiamento e Gestão; e Diálogo entre as Redes de

Ensino e sua Interação.

Participação da sociedade nas discussões do PDEMG, no âmbito do Poder

Legislativo, por meio do fórum técnico “Plano Decenal de Educação em Minas Gerais:

Desafios da Política Educacional”.

Dentre as ferramentas que a Legística oferece ao legislador para que se criem leis

mais adequadas aos fins a que se destinam destacam-se as consultas à sociedade,

realizadas com o objetivo de assegurar a participação de um conjunto mais

expressivo de atores sociais na formulação legislativa e garantir a transparência do

processo, em benefício da eficácia e da efetividade da lei.

Assim, a adoção de práticas de interação com a sociedade visam buscar subsídios

para adequação e aprimoramento da norma, ao mesmo tempo que ampliam o acesso

à informação sobre a legislação e o processo legislativo.

No caso específico do PDEMG, a decisão da Assembleia de promover nova

discussão com a sociedade durante sua tramitação foi informada pelos seguintes

fatores: em primeiro lugar, houve um lapso de dois anos entre a conclusão do

processo de elaboração do plano e seu envio à Assembleia. Em virtude da dinâmica

inerente à política educacional e das mudanças na configuração do panorama da

educação no País e no Estado, a reorientação de um conjunto de metas faz-se
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necessária. Em segundo lugar, nas diversas regiões do Estado, entidades da

sociedade civil ligadas à educação que não tiveram a oportunidade de opinar no

processo de consolidação do documento reivindicaram a abertura de novos espaços

de participação durante a tramitação do projeto. Além disso, não houve uma ampla

divulgação do documento consolidado na forma enviada à ALMG, o que prejudicou o

acompanhamento dos resultados dos trabalhos pelos participantes das etapas

intermediárias de discussão.

Com fundamento nesses princípios e constatações e atendendo a requerimento do

Deputado Carlin Moura e da ex-Deputada Elisa Costa, foi realizado, entre 13 e

15/5/2009, no Plenário da ALMG, o fórum técnico “Plano Decenal de Educação em

Minas Gerais: Desafios da Política Educacional”, eixo de diversas ações

coordenadas, em cujo regulamento destacou-se o seguinte objetivo: “buscar junto às

entidades representativas da sociedade e dos setores público e privado subsídios

para a discussão do Projeto de Lei nº 2.215/2008”. O evento contou com uma

extensa programação de pronunciamentos e debates e com a discussão das ações

estratégicas e metas para os onze temas integrantes do PDEMG, nos grupos de

trabalho temáticos dos encontros regionais e da etapa final, em Belo Horizonte.

O evento foi organizado por meio da parceria entre a Assembleia Legislativa, a

Secretaria de Estado de Educação e 30 entidades ligadas aos segmentos

educacionais, envolvendo gestores estaduais e municipais, estudantes, professores,

pais, conselhos, representantes da educação indígena, do campo e quilombola, entre

outros.

O fórum técnico foi precedido do debate público “Plano Decenal: Metas e Ações

Estratégicas para a Educação de Minas Gerais”, promovido por esta Comissão de

Educação, no dia 13 de março, no Plenário, com o intuito de difundir o plano decenal

e subsidiar as discussões do fórum técnico. Participaram do debate dezoito

expositores, entre acadêmicos, gestores públicos e representantes dos diversos

segmentos da sociedade civil ligados à educação. Pela manhã, a programação

abordou os níveis, etapas e modalidades da educação, abrangendo educação infantil,

ensino fundamental, médio e superior, educação de jovens e adultos, especial,

tecnológica e formação profissional, indígena, do campo e quilombolas. À tarde, o
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debate focou os temas formação e valorização dos profissionais da educação,

financiamento e gestão e diálogo entre as redes de ensino e sua interação.

Do dia em que foi realizado o debate público, 13 de março, até o dia 15 de abril, foi

aberta consulta pública, por meio eletrônico, em que o participante pôde dar a sua

contribuição sobre cada um dos 11 temas do PDEMG, com número livre de

participações. As 212 sugestões apresentadas foram divulgadas no site da ALMG.

Dessas, 39 sugestões consideradas pertinentes ao objeto dos temas do projeto

integraram o documento-base e foram encaminhadas à apreciação dos grupos de

trabalho na etapa final do fórum técnico.

A etapa de interiorização do fórum técnico ocorreu entre 26/3 e 24/4/2009, com os

objetivos de promover a discussão sobre o Plano Decenal nas diversas regiões do

Estado, considerando as especificidades e demandas próprias de cada região,

divulgar o PDEMG e mobilizar as entidades do interior para participação na etapa

final.

Foram realizados oito encontros regionais nos Municípios de Araçuaí, Montes

Claros, Governador Valadares, Paracatu, Divinópolis, Juiz de Fora, Varginha e

Uberlândia. As propostas apresentadas e aprovadas pelos grupos de trabalho

temáticos foram consolidadas e encaminhadas à etapa final. O número médio de

participantes foi de 250 em cada encontro regional, que elegeu 12 representantes

para participação nos grupos de trabalho da etapa final.

A etapa final do fórum técnico em Belo Horizonte ocorreu entre 13 e 15/5/2009. A

apresentação dos temas do PDEMG foi feita por especialistas em educação,

pesquisadores, entidades representativas dos segmentos ligados à educação e

gestores públicos. Houve discussão e votação, em seis grupos de trabalho temáticos,

de 790 propostas oriundas dos encontros regionais e 39 da consulta pública;

apresentação e votação de novas propostas e priorização das propostas aprovadas

para serem votadas na plenária final; discussão, votação e aprovação do documento

final pelo conjunto dos participantes dos grupos de trabalho; eleição da comissão de

representação do fórum.

Como resultado da etapa final, foram aprovadas 251 propostas de alteração,

supressão ou acréscimo às ações estratégicas e metas do PDEMG. A comissão de
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representação do fórum foi constituída com 41 entidades representativas dos diversos

segmentos da área de educação, com o objetivo de sistematizar e aprimorar o texto

do documento final e acompanhar os desdobramentos dos resultados do fórum.

A comissão iniciou seus trabalhos em junho de 2009 e os concluiu no início do mês

de agosto. O relatório foi apresentado à Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia

e Informática para subsidiar o parecer de 1º turno do Projeto de Lei nº 2.215/2008 e

está disponível no hotsite do PDEMG, na página eletrônica da Assembleia.

O documento sistematizado pela comissão de representação do fórum técnico é a

referência utilizada na análise do projeto por esta Comissão.

Análise do Projeto de Lei nº 2.215/2008

1 - Forma e estruturação

No que tange aos aspectos relativos à forma e estruturação do texto da proposição,

esta Comissão verificou a ocorrência de algumas redundâncias e falhas merecedoras

de reparo técnico. A fim de garantir a clareza, a coerência, a concisão e a coesão do

texto, exigências impostas pela técnica legislativa, a Comissão sugere, por meio do

Substitutivo n° 1, alterações no formato do texto o riginal do projeto, como

deslocamentos, aglutinações e renumeração de dispositivos.

De acordo com os preceitos da técnica legislativa, em um texto de lei, determinado

conceito deve ser sempre mencionado pelo mesmo termo, a fim de preservar a

clareza da redação. O “caput” do art. 1° do texto o riginal dispõe sobre a aprovação do

Plano Estadual de Educação de Minas Gerais. O parágrafo único desse mesmo

artigo, por sua vez, menciona a aprovação do Plano Decenal de Educação do Estado

de Minas Gerais. Verifica-se, entretanto, que se trata de um único plano,

adequadamente chamado de Plano Decenal, pois estabelece metas e diretrizes para

a educação no Estado, nos próximos dez anos. O Plano Decenal, portanto, é a

concretização de um plano estadual para a educação em Minas Gerais. Por essa

razão, esta Comissão, no Substitutivo n° 1 que apre senta, optou por suprimir a

menção a um Plano Estadual de Educação e fazer referência apenas à instituição do

Plano Decenal de Educação do Estado de Minas Gerais – PDEMG.

Tendo-se em vista a coerência do texto, buscou-se aprimorar a sua organização

geral e estabelecer uma articulação mais lógica entre as partes que o compõem. Para
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isso, no Substitutivo nº 1, as diretrizes e metas propostas para a educação no Estado

foram separadas do relatório com os dados que fundamentam o Plano, e todo esse

material, por sua vez, foi destacado do texto normativo que institui o Plano Decenal e

organizado em forma de Anexos. Assim, o projeto original foi dividido em texto

normativo, Anexo I e Anexo II. Os Anexos I e II contêm, respectivamente, as ações

estratégicas e metas estabelecidas para a educação no Estado para o período de

2010 a 2019 e o relatório que fundamenta o Plano Decenal de Educação do Estado

de Minas Gerais. Dessa forma, pareceu-nos que os objetivos propostos para a

educação no Estado ganharam contornos mais claros em relação à sua formulação

no texto original.

No texto do Anexo II, que contém o relatório que fundamenta o Plano, algumas

alterações na estruturação de sentenças foram realizadas com a finalidade de trazer

mais clareza e precisão vocabular ao texto, bem como a eliminação de redundâncias.

O conteúdo, entretanto, foi integralmente mantido, e incluiu-se ao final do Anexo II as

tabelas constantes no Anexo I do projeto original, com os indicadores educacionais.

Os arts. 1° e 2° do projeto original, por conterem conteúdo semelhante, foram

aglutinados e reorganizados, de forma mais objetiva e concisa, em um único art. 1°.

Na forma do Substitutivo nº 1, o art. 2º estabelece que as ações estratégicas e metas

constantes do Anexo I abrangem as áreas de competência dos sistemas de ensino

estadual e municipais. O parágrafo único deste artigo determina que as ações

estratégicas e metas referidas no “caput” que, por força da Constituição Federal e da

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB -, são de competência dos

Municípios, têm caráter de recomendação e constituem diretrizes para a elaboração

dos planos municipais de educação. A inclusão desse conteúdo se justifica em razão

do PDEMG dispor, de forma integrada, sobre matéria de competência dos dois entes

federados. Entendemos que a integralidade do PDEMG deve ser mantida, tendo em

vista que os sistemas de ensino atuam em regime de colaboração e devem buscar,

de forma harmônica, alcançar objetivos e estabelecer prioridades que visem à

melhoria da educação no Estado. Por outro lado, é necessário respeitar a autonomia

constitucionalmente atribuída aos Municípios, que têm, assim como o Estado, a

prerrogativa de administrar as suas redes de ensino conforme os recursos disponíveis
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e suas peculiaridades.

O art. 3º do Substitutivo nº 1 incorpora a essência da Emenda nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça, que prevê a participação da Assembleia Legislativa nas

avaliações do PDEMG. O conteúdo do art. 4º do projeto original foi preservado, com

adequações em sua redação.

2 - Temas integrantes do Anexo I

Introdução

Na forma da proposta original, onze temas compõem o PDEMG. O objeto de

análise desta Comissão é o conjunto de ações e metas referentes aos temas

constantes do projeto original e as contribuições do fórum técnico. Assim, a

consolidação dos conteúdos de cada tema, fruto do minucioso estudo de cada item

da proposta original e das sugestões apresentadas no fórum, está consubstanciada

no Anexo 1 do Substitutivo nº 1, que apresentamos ao final deste parecer.

A análise das propostas para o Plano Decenal consideram os seguintes elementos:

ações estratégicas do projeto original; ações estratégicas propostas no fórum técnico

e acolhidas por esta Comissão; metas do projeto original; metas propostas no fórum

técnico e acolhidas por esta Comissão; e sugestões não acolhidas do fórum técnico

de novas ações estratégicas e metas.

O estudo que ora apresentamos foi realizado buscando-se, sempre que possível, a

sistematização do documento, de forma a eliminar redundâncias e duplicidades

dentro do mesmo tema e entre os temas, tornando o texto mais objetivo e conciso e

evitando-se, ao mesmo tempo, perdas em seu conteúdo.

A observação constante da proposta original de que “a implementação das metas

previstas fica condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira”, bem como as

sugestões do fórum técnico que determinam a criação de dotação orçamentária para

a execução das metas do PDEMG não foram incluídas na redação do Substitutivo nº

1 ,dado que a consignação dos recursos orçamentários e financeiros necessários à

implementação das metas no orçamento do Estado é prerrogativa constitucional do

Poder Executivo, sujeita à ponderação de conveniência e oportunidade, não sendo

recomendável que tal comando conste da lei. No que diz respeito à competência do

Poder Legislativo, o momento oportuno para consignar recursos ao orçamento do
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Estado é durante a tramitação das leis orçamentárias.

Educação Infantil

Primeira etapa da educação básica, a educação infantil é o alicerce para o

desenvolvimento integral e harmonioso do ser humano, podendo-se considerá-la uma

das etapas mais importantes da formação humana e base para a trajetória do

educando nos níveis mais elevados de ensino. Assim, a despeito de a oferta de

educação infantil não integrar as competências legais do Estado, é imprescindível a a

integração e colaboração mútua entre as redes de ensino do Estado e dos Municípios

e a rede privada, bem como a realização de investimentos para ampliação da

capacidade de atendimento, com qualidade, desse nível de ensino, tendo em vista

que investir na primeira infância, quando o ser humano aprende a aprender, é um

passo estratégico para a melhoria do panorama geral da educação.

Cumpre ressaltar que as metas de educação infantil direcionadas às instituições

integrantes das redes municipais e privada sob a jurisdição dos Municípios têm

caráter de recomendação, conforme disposto no parágrafo único do art. 2º do

Substitutivo nº 1, apresentado por esta Comissão.

Em relação às ações estratégicas do projeto original, o item “a” objetiva definir os

padrões básicos de atendimento da educação infantil. As instituições de educação

infantil municipais e privadas integram os sistemas de ensino dos Municípios, os

quais, conforme preceitua a Lei Federal nº 9.394, de 23/12/96, são os responsáveis

pela oferta desse nível de ensino. Consequentemente, são os Municípios os

responsáveis pela definição de padrões de atendimento para as instituições de

educação infantil. Sugere-se, portanto, a alteração da ação estratégica, conforme o

item 1.1.1, que consta no Substitutivo nº 1, apresentado ao final deste parecer, de

maneira que a definição dos padrões citados se dê em regime de colaboração entre o

Estado e os Municípios.

Por seu turno, a ação estratégica “b” propõe o estabelecimento de habilidades a

serem adquiridas pelos alunos e metas para os docentes. O estabelecimento de

metas de desempenho para os servidores públicos encontra respaldo nas

Constituições Federal e Estadual e contribui positivamente para a avaliação da

eficácia de políticas públicas. Acatamos a sugestão e acrescentamos apenas a
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participação dos profissionais da área de educação na formulação das habilidades e

metas, atendendo à Sugestão nº 2 do fórum técnico “Plano Decenal de Educação em

Minas Gerais: Desafios da Política Educacional”, conforme o item 1.1.2.

A ação estratégica “c” dispõe sobre a regularização dos processos de autorização e

de funcionamento das instituições de educação infantil. A despeito de a oferta de

educação infantil ser de incumbência dos Municípios, a Lei Federal nº 9.394, de

20/12/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, faculta aos

Municípios integrar-se ao sistema estadual de educação ou formar com os Estados

sistema único de educação básica. Nas duas hipóteses, as diretrizes para o sistema

são traçadas pelo Conselho Estadual de Educação. Como a maior parte dos

municípios mineiros não têm sistema próprio de educação, as escolas de educação

infantil são autorizadas, fiscalizadas e acompanhadas pelos órgãos estaduais

competentes. Acatamos, assim, a redação do projeto original, no item 1.1.3, e

incorporamos a Sugestão nº 3 apresentada no fórum técnico, que vincula a

regularização dos processos de autorização e funcionamento à observância, por

parte das instituições, das diretrizes traçadas pelo Ministério da Educação, no item

1.1.3.

Quanto à ação estratégica “d”, que dispõe sobre a instituição de sistema de

premiação aos docentes, sugerimos sua transferência para o tema “Formação e

Valorização dos Profissionais da Educação”, como forma de sistematizar os

conteúdos do PDEMG, evitando a dispersão e repetição de ações e metas comuns a

vários temas.

A ação estratégica “e”, ao propor a elaboração e atualização dos projetos

pedagógicos das escolas de educação infantil, desconsidera a autonomia que essas

instituições têm para elaborar e executar sua proposta pedagógica, consagrada no

art. 12, I, da LDB. Esta Comissão propõe, então, retificação na ação estratégica

original, por meio do item 1.1.4, de forma que o Estado possa assegurar, valendo-se

de sua competência para credenciar, autorizar e fiscalizar o funcionamento das

escolas, que estas elaborem seu projeto pedagógico e o atualizem periodicamente. É

necessário acrescentar que foi proposta a Sugestão nº 4, colhida no fórum técnico do

Plano Decenal, a instituição de programa de formação continuada em serviço para os
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profissionais que atuam na educação infantil. Não incluímos essa sugestão no tema

“Educação Infantil”, já que a formação continuada de docentes é tratada, de forma

abrangente, no tema “Formação e Valorização dos Profissionais da Educação”.

Por sua vez, ação estratégica “f” objetiva ampliar a oferta de vagas em Curso

Normal de nível médio para a formação de docentes da educação infantil. O art. 62

da LDB admite, como formação mínima para o exercício do magistério na educação

infantil e nas quatro séries iniciais do ensino fundamental, curso de nível médio, na

modalidade Normal. No entanto, é importante frisar que a própria legislação confere à

formação em nível médio uma caráter excepcional. Atualmente, pode-se dizer que há

um consenso entre especialistas, legisladores e entre os próprios educadores sobre a

necessidade de os docentes de todos os níveis da educação básica terem formação

em nível superior. Portanto, considerando-se a relação intrínseca entre formação e

aprimoramento dos docentes e qualidade da educação, sugerimos que, no tema

“Formação e Valorização dos Profissionais da Educação”, a formação inicial para a

docência na educação básica seja feita em cursos superiores.

Opinamos ainda pelo acolhimento parcial das Sugestões nºs 10 e 11 do documento

final do fórum técnico, que dispõem, respectivamente, sobre a universalização de

exames de acuidade visual e auditiva e de atendimento psicológico, odontológico e

fonoaudiológico na educação infantil, e sobre a provisão de alimentação de qualidade

e adequada às especificidades desse nível de ensino. Embora as duas sugestões

sejam respaldadas pelo art. 208, VII, da Constituição Federal, rejeitamos parte da

Sugestão nº 10, que propunha prover atendimento de saúde a familiares dos

estudantes, pois o art. 208, VII, da Constituição Federal restringe esse atendimento

apenas aos educandos. Também rejeitamos a sugestão de prover atendimento

psicológico, odontológico e fonoaudiológico aos alunos da educação infantil, uma vez

que interferiria na organização dos Poderes Executivos estadual e municipais. Já a

Sugestão nº 11 foi inteiramente acolhida, tendo sido sugerida apenas a adequação de

sua redação à técnica legislativa. As duas sugestões, com os ajustes necessários,

estão transcritas nos itens 1.1.5 e 1.1.6.

Passamos, agora, a analisar as metas para a educação infantil propostas no projeto

original. Não acolhemos a meta “a”, que objetiva adequar as escolas de educação
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infantil às necessidades de pessoas com deficiência, pois entendemos que o seu

conteúdo está incluído na meta “c”, do tema “Educação Especial”. Na forma do

Substitutivo nº 1, este tema está organizado de maneira a concentrar as ações de

promoção da acessibilidade tanto para as escolas regulares quanto para as escolas

especializadas.

A meta “b” trata da implantação de padrões de atendimento nas escolas de

educação infantil. Opinamos pelo acolhimento da Sugestão nº 14 do documento final

do fórum técnico, que propõe a utilização dos parâmetros nacionais de infraestrutura

e qualidade para a educação infantil na implantação de padrões básicos de

atendimento, exceto em relação aos prazos propostos, e sugerimos a adequação de

sua redação à técnica legislativa, no item 1.2.1.

Quanto à meta “c”, foi proposta no fórum técnico que a taxa de atendimento escolar,

na faixa etária de 0 a 3 anos, seja aumentada para 100% em cinco anos. Segundo

dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira -

Inep -, a taxa de atendimento escolar em Minas Gerais na faixa etária em questão foi

de 15,02% em 2007. Portanto, entendemos que o aumento dessa taxa em

aproximadamente 85%, em apenas 5 anos, é pouco plausível, motivo pelo qual

opinamos pela manutenção do texto original, no item 1.2.2.

Já em relação à meta “d”, a taxa de atendimento escolar em Minas Gerais na faixa

etária de 4 e 5 anos foi de aproximadamente 78,3%. Esse valor é superior à meta

fixada pelo Poder Executivo, de 70%. Uma vez que a meta proposta no projeto

original já foi superada, acatamos a Sugestão nº 16 do fórum técnico, que propõe, em

cinco anos, a universalização do ensino na faixa etária em questão, no item 1.2.3.

A meta seguinte do projeto original propõe que, em dez anos, sejam ofertadas

vagas de tempo integral a 40% dos alunos de 4 e 5 anos. Sugestão semelhante foi

apresentada no fórum técnico para que, em cinco anos, sejam ofertadas vagas de

tempo integral a todas as crianças de 4 e 5 anos. Considerando-se que há em Minas

Gerais 4.501 escolas públicas de educação infantil que oferecem vagas para crianças

da faixa etária em questão, a sugestão do fórum técnico mostra-se incongruente. A

título de comparação, o Programa Escola em Tempo Integral, da SEE, iniciou sua

execução em 2005, e, em quatro anos, foi implantada jornada integral em 1.929
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escolas estaduais de ensino fundamental. Portanto, mantivemos, no Substitutivo nº 1,

a redação do projeto original, no item 1.2.4.

Além das ações e metas analisadas acima, foram aprovadas, durante a realização

do fórum técnico “Plano Decenal de Educação em Minas Gerais: Desafios da Política

Educacional”, sugestões que, pelos motivos relacionados a seguir, não poderão ser

acolhidas.

Ao determinar que as instituições de educação infantil mantenham em cada

estabelecimento um professor habilitado em educação física, a Sugestão nº 6

extrapola as competências do Estado, pois fere a autonomia constitucional dos

Municípios, principais responsáveis pela oferta da educação infantil, de prover os

quadros funcionais de sua rede de ensino. O único ente federado que pode dispor

sobre diretrizes e bases da educação nacional, e, consequentemente, vincular os

Estados e Municípios às suas determinações é a União, conforme preceitua o art. 22,

XXIV, da Constituição Federal. No âmbito do Estado, o tema já é tratado na Lei nº

17.942, de 19/12/2008, que dispõe sobre o ensino de educação física nas escolas

públicas e privadas do Sistema Estadual de Educação. Já a Sugestão nº 7, que

pretende que as escolas colaborem na implantação da lei sobre o teste da orelhinha,

é impertinente ao plano, pois trata-se de uma ação sob a responsabilidade da

Secretaria de Estado de Saúde, que realiza, em 12 maternidades mineiras, a triagem

auditiva neonatal, avaliação que detecta uma possível surdez em bebês nos primeiros

30 dias de vida.

A Sugestão nº 8, que determina aos Municípios a elaboração de política para a

educação infantil, está abrangida pelas ações 1.1.1 a 1.1.4, na forma do Substitutivo

nº 1 .

As Sugestões nºs 18 e 19 do documento final do fórum técnico, que tratam de

jornada em tempo integral para crianças de 4 e 5 anos e oferta de serviços

especializados a crianças com deficiência, já estão inseridas respectivamente na

meta “e” e ação “a” do tema em análise, que correspondem, no Substitutivo nº 1, aos

itens 1.2.4 e 1.1.1, respectivamente. De modo análogo, as Sugestões nºs 20 e 21,

que versam sobre a formação de profissionais para a educação infantil, já integram o

tema “Formação e Valorização dos Profissionais da Educação”. Já as Sugestões nºs
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22 e 23, cujo teor é a colaboração entre os setores de saúde, educação e assistência

social no atendimento às crianças e a oferta de orientação e assistência ao pais,

respectivamente, carecem de comandos objetivos e atinentes ao objeto do Plano

Decenal de Educação.

Por fim, a Sugestão nº 24, de realização de concurso para professor de educação

infantil, interfere na atividade e organização dos poderes executivos municipais e o

conteúdo da Sugestão nº 25, de expansão de jornada, é objeto da meta “e” do

documento original, correspondente à ação 1.2.4, no Substitutivo nº 1.

Ensino Fundamental

O ensino fundamental é a segunda etapa da educação básica. Esse nível de ensino

busca a formação básica do cidadão, mediante o desenvolvimento de sua capacidade

de aprender, a compreensão do ambiente em que se encontra inserido e dos valores

que fundamentam a sociedade e o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem.

Até a promulgação da Emenda à Constituição Federal nº 59, de 11/11/2009, o

ensino fundamental era o único nível cuja oferta e matrícula eram obrigatórios. Essa é

uma das razões pelas quais boa parte dos avanços ocorridos na educação básica se

concentrou nesse nível de ensino.

Dentre as metas traçadas no Plano Nacional de Educação para o ensino

fundamental, destacam-se três: ampliação de sua duração, universalização da oferta,

e extensão da jornada escolar.

O ensino fundamental de nove anos foi implantado pela Lei Federal nº 11.274, de

6/2/2006. Em Minas Gerais, foi implantado três anos mais cedo, por meio do Decreto

nº 43.506, de 6/8/2003, encontrando-se consolidado no Estado atualmente.

Quanto à universalização do ensino fundamental, dados de 2007 do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que esse nível de ensino encontra-se

praticamente universalizado. A taxa de atendimento nacional foi de 97,5%, ao passo

que em Minas Gerais essa taxa apresentou valor ligeiramente maior, de 98%.

Das três metas, a referente à extensão da jornada escolar foi a que apresentou

resultados menos expressivos. O Plano Nacional de Educação tinha como meta o

aumento progressivo da jornada escolar do ensino fundamental, de modo a alcançar

sete horas diárias. Segundo dados de 2006 do Inep, a média nacional de horas-aula
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diárias no ensino fundamental é de 4,3 nos anos iniciais e de 4,5 nos finais. Em Minas

Gerais, a média é de 4,4 nos anos iniciais e de 4,5 nos finais. É importante frisar que

a média de horas-aula diárias de Minas Gerais pode ter aumentado nos últimos três

anos em virtude da implantação do Programa Escola em Tempo Integral, que conta

atualmente com a participação de 1.989 escolas estaduais. Portanto, ainda são

necessários esforços para garantir a jornada em tempo integral para os alunos do

ensino fundamental.

A despeito dos avanços do ensino fundamental, não se pode olvidar que a

qualidade do ensino encontra-se bem abaixo do ideal, que as escolas ainda carecem

de estrutura adequada e que muitos profissionais não dispõem de condições

adequadas de trabalho ou de preparo para exercer suas funções.

A baixa qualidade do ensino fundamental brasileiro é atestada por indicadores de

avaliações internacionais e nacionais. Os resultados do Programa Internacional de

Avaliação de Alunos - Pisa -, realizado pela Organização para Cooperação e

Desenvolvimento Econômico - OCDE -, mostram que o Brasil ocupou, nos exames de

2000, 2003 e 2006, as seguintes posições, em relação aos outros países avaliados:

na área de Ciências: 42ª posição em 2000 (entre 43 países), 41ª em 2003 (entre 42

países) e 52ª em 2006 (entre 57 países); na área de Português-Leitura: 39ª colocação

em 2000 e 2003 (entre 43 e 41 países, respectivamente), e 49ª em 2006 (entre 56

países); na área de Matemática: 42ª posição em 2000 (entre 43 países), 41ª em 2003

(entre 41 países) e 54ª em 2006 (57 países).

Com respeito às avaliações nacionais, a Prova Brasil é um exame complementar

que compõe o Sistema da Avaliação da Educação Básica e que tem por objetivo

avaliar as habilidades dos alunos dos anos iniciais e finais do ensino fundamental em

Língua Portuguesa e Matemática. Os resultados mostram que são os alunos desse

nível de ensino que encontram as maiores dificuldades. Na área de Língua

Portuguesa, cuja escala de proficiência varia de 125 a 350, o nível de proficiência, em

2007, foi de 175,8 para os anos iniciais e de 234,6 para os anos finais do ensino

fundamental. Tais resultados evidenciam as dificuldades apresentadas pelos alunos

na compreensão e identificação de determinados elementos textuais. Já em relação à

área de Matemática, cujo nível de proficiência varia entre 125 e 375, o nível de
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proficiência dos anos iniciais do ensino fundamental foi de 193,5 e o dos anos finais

foi de 247,4. Os resultados demonstram que os alunos têm dificuldades para resolver

problemas mais complexos, que envolvam por exemplo, expressões numéricas ou

operações com números racionais.

Portanto, a despeito dos avanços verificados no ensino fundamental, ainda são

necessárias medidas que elevem a qualidade do ensino e propiciem condições de

estudo mais adequadas, de forma a se refletir na elevação das taxas de conclusão e

dos níveis de proficiência dos estudantes.

A ação estratégica “a” do projeto original objetiva definir os padrões básicos de

atendimento do ensino fundamental. Não a acolhemos, uma vez que tais padrões já

foram definidos. No Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011 -, a

Ação 1024 - Melhoria da Infraestrutura Física, Mobiliário e Equipamentos Escolares -

Ensino Fundamental -, do Programa Estruturador Novos Padrões de Gestão e

Atendimento da Educação Básica tem por objetivo a melhoria da infraestrutura das

escolas de ensino fundamental mediante a implantação de padrões básicos de rede

física, mobiliário, equipamentos, recursos didáticos e pedagógicos. A meta dessa

ação para o exercício de 2009 era atender 2.060 escolas de ensino fundamental. Até

outubro desse ano, os padrões foram implantados em 2.048 instituições de ensino.

Além disso, em palestra proferida no dia 14 de maio de 2009, o Secretário-Adjunto de

Educação, João Antônio Filocre Saraiva, reiterou que os padrões de atendimento

para os ensinos fundamental e médio já foram definidos.

A ação estratégica “b” propõe o estabelecimento de habilidades a serem adquiridas

pelos alunos e metas para os docentes. O estabelecimento de metas de desempenho

para os servidores públicos encontra respaldo nas Constituições Federal e Estadual e

contribui positivamente para a avaliação da eficácia de políticas públicas. Acatamos

integralmente seu conteúdo e acolhemos a Sugestão nº 27 do fórum técnico de

garantir a participação dos profissionais da área de educação na formulação das

habilidades e metas. No Substitutivo nº 1, essa proposta corresponde à ação

estratégica 2.1.1.

Em relação à ação estratégica “c”, que trata da criação de sistema de premiação

para professores e escolas, sugerimos sua transferência para o tema “Formação e
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Valorização dos Profissionais da Educação”, como forma de sistematizar os

conteúdos do PDEMG, evitando a dispersão e repetição de ações e metas comuns a

vários temas..

A ação estratégica “d”, ao propor a elaboração e atualização dos projetos

pedagógicos das escolas de ensino fundamental, desconsidera a autonomia que

essas instituições têm para elaborar e executar sua proposta pedagógica, consagrada

no art. 12, I, da LDB. Esta Comissão propõe, então, alteração na ação estratégica

original, conforme a ação 2.1.2 do Substitutivo nº 1, de forma que o Estado, valendo-

se de sua competência para credenciar, autorizar e fiscalizar o funcionamento das

escolas, possa assegurar que estas elaborem seu projeto pedagógico e o atualizem

periodicamente.

Já a ação estratégica “e” dispõe sobre a estruturação de plano de segurança para

as escolas públicas. Durante o fórum técnico “Plano Decenal de Educação”, foram

propostos dois acréscimos por meio da Sugestão nº 28: instituição de prazo de um

ano para a elaboração do plano de segurança e contratação de pessoal para garantir

a segurança em todas as escolas públicas. Como a elaboração de um plano de

segurança para todas as escolas públicas é uma tarefa complexa e requer articulação

com outros setores governamentais, não é conveniente, a fixação de um prazo. Com

relação à contratação de pessoal para garantir a segurança das escolas, o Poder

Executivo, no desempenho de seu poder discricionário, deverá arbitrar sobre a

conveniência da adoção dessa medida na gestão do plano de segurança. Por esses

motivos, não acolhemos essas duas alterações apresentadas na Sugestão nº 28.

A simples estruturação de um plano não garante sua execução e tampouco sua

efetividade. Assim, sugerimos que o objetivo da ação estratégica “e”, constante no

texto original, seja alterado para a implementação de um plano de segurança para as

escolas públicas, que deverá ser estruturado em conjunto com a comunidade escolar

e com os órgãos públicos responsáveis, conforme o item 2.1.3.

Manifestamo-nos favoravelmente quanto à ação estratégica “f” - que trata da

universalização dos exames de acuidade visual e auditiva para os alunos do ensino

fundamental - , na forma da ação 2.1.4, no Substitutivo nº 1. A assistência à saúde na

educação é preceito amparado pelo art. 208, VII, da Constituição Federal. Durante o
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fórum técnico, a plenária aprovou a Sugestão nº 30, que acrescentava à ação em

análise a oferta de atendimento psicológico, odontológico e fonoaudiológico aos

alunos e seus familiares. Não acolhemos a sugestão, uma vez que ela interfere na

organização dos poderes executivos estadual e municipais e refoge à esfera de

atuação dos órgãos de educação.

Por fim, opinamos pelo acolhimento da Sugestão nº 33 do fórum técnico, na forma

da ação 2.1.5 do Substitutivo nº 1. Essa sugestão propõe a oferta de alimentação de

qualidade nas escolas de ensino fundamental e encontra respaldo no art. 208, VII, da

Constituição Federal. Sugerimos, no entanto, no texto do Substitutivo nº 1, a sua

adequação à técnica legislativa.

Quanto às metas para o ensino fundamental, não acolhemos a meta “a”, que

objetiva adequar as escolas de educação infantil às necessidades de pessoas com

deficiência, pois seu conteúdo encontra-se inserido na meta “c” do tema “Educação

Especial”, na forma da meta nº 6.2.2 do Substitutivo nº 1. Essas metas dispõem sobre

a adequação das escolas às necessidades de pessoas com dificiência. Do mesmo

modo, não acatamos a meta “b”, que propõe a implantação do ensino fundamental de

nove anos, uma vez que ele foi instituído em Minas Gerais pelo Decreto nº 43.506, de

6 de agosto de 2003, que, no entanto, restringia-o apenas às escolas estaduais. Em

2005, por meio da Lei Federal nº 11.114, de 16 de maio de 2005, o ensino

fundamental de nove anos tornou-se obrigatório para todas as instituições que

ministram esse nível de ensino.

Sugerimos que a meta “c”, que versa sobre a implantação de padrões básicos de

atendimento nas escolas de ensino fundamental, aglutine as metas “f” a “i”, uma vez

que os padrões básicos de atendimento abrangem todos os itens dessas metas. Tais

metas tratam respectivamente da provisão de laboratórios de informática,

implantação de laboratórios de ciências, informatização dos serviços de

administração escolar, e implantação de bibliotecas. Foram propostas nas Sugestões

nºs 37 e 40 a 43 do fórum técnico as seguintes medidas: disponibilização de pessoal

especializado nos laboratórios de informática, de ciências e nas bibliotecas, garantia

de manutenção e atualização dos equipamentos dos laboratórios de informática, de

acervos atualizados nas bibliotecas e de atualização dos equipamentos da
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administração escolar e capacitação dos respectivos profissionais. Tais sugestões

são pertinentes e, em vista disso, opinamos por seu acolhimento no Substitutivo nº 1,

na forma da meta 2.2.1.

A Sugestão nº 38 do fórum técnico propôs a redução do prazo estipulado pela meta

“d” do projeto original, que trata da universalização do ensino fundamental, para dois

anos. Uma vez que a taxa de atendimento no ensino fundamental encontra-se

próxima de 100%, acatamos, conforme o item 2.1.2, a sugestão de redução do prazo

proposta pelo fórum técnico.

A meta “e”, por sua vez, dispõe sobre a oferta de tempo integral aos alunos do

ensino fundamental. Segundo dados de 2008 do Inep, há 1.531.256 alunos

matriculados em escolas estaduais de ensino fundamental. Desses, apenas 115.000

– 7% dos alunos da rede estadual - são atendidos em tempo integral. No projeto

original, a meta objetiva expandir a oferta de tempo integral para 40% dos alunos

matriculados no ensino fundamental em cinco anos, e para 80% em dez anos. A

Sugestão nº 39, aprovada no fórum técnico, reduz os prazos originais para três e

cinco anos. Tais prazos não seriam viáveis, tendo-se em vista o baixo percentual de

alunos do ensino fundamental atendidos em tempo integral. Portanto, opinamos pela

manutenção da redação do projeto original, na forma da meta 2.2.3 do substitutivo

apresentado por esta Comissão.

Já em relação à meta “j”, que prevê a participação das escolas públicas do Estado

no Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica - Proeb -,

acolhemos a Sugestão nº 44 apresentada no fórum técnico, que estende a

participação das escolas públicas em programas nacionais de avaliação educacional,

conforme a meta 2.2.4 do Substitutivo nº 1.

As metas “k” a “r”, a serem analisadas a seguir, constavam do projeto de lei original,

mas não foram inseridas no documento que norteou os trabalhos dos grupos do

fórum técnico do Plano Decenal de Educação.

A meta “k” - 2.2.5 do Substitutivo nº 1 - objetiva garantir que todos os dirigentes de

escolas estaduais sejam aprovados em exame de certificação ocupacional. Uma vez

que o processo de certificação visa preparar e capacitar os postulantes e os

ocupantes do cargo ao direção escolar, acatamos a meta em questão.
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A meta “l”, correspondente à meta 2.2.6 do Substitutivo nº 1, objetiva garantir que

todos os alunos saibam ler e escrever aos oito anos de idade. Sugerimos a mudança

da meta, de modo que todos os alunos matriculados no terceiro ano de ensino

fundamental, independentemente de sua idade, saibam ler e escrever.

Já as metas “m” e “n” - 2.2.7 e 2.2.8 do Substitutivo nº 1 – visam aumentar o

percentual de alunos com desempenho acima do recomendado nas disciplinas de

matemática e português. Opinamos pelo acolhimento, na forma original, de ambas.

Em relação à meta “o”, que propõe reduzir as desigualdades entre as

Superintendências Regionais de Ensino, sugerimos a alteração de sua redação de

forma a adequá-la à técnica legislativa e facilitar seu entendimento, na forma do item

2.2.9.

Por sua vez, a meta “p”, cuja correspondente no substitutivo apresentado por esta

Comissão é a meta 2.2.10, busca aumentar a taxa de conclusão do ensino

fundamental. Dados de 2007 do Inep apontam que a taxa de conclusão nesse nível

de ensino foi de 85,8%, se consideradas todas as instituições públicas e particulares,

e de 83,5%, se consideradas apenas as escolas estaduais de ensino fundamental.

Com isso, a meta proposta pelo Poder Executivo foi parcialmente alcançada, motivo

pelo qual sugerimos a elevação da taxa de conclusão para 90% e a redução do prazo

da meta para cinco anos.

A meta “q” dispõe sobre a taxa de distorção idade-série no ensino fundamental. No

período de 1999 a 2006, essa taxa apresentou variação de 15,9% no período de 1999

a 2006. Os valores apresentados pelo Poder Executivo são condizentes com a

variação dessa taxa nos últimos anos. Por esse motivo, acolhemos a meta em sua

forma original, que corresponde à meta 2.2.11 do Substitutivo nº1.

A última meta do ensino fundamental sugere a redução da taxa de abandono nesse

nível de ensino. Segundo dados do Inep, essa taxa diminuiu de 12,9% em 1999, para

4,3% em 2007 (redução de aproximadamente 67%). Em cinco anos, a diminuição da

taxa de abandono foi de aproximadamente 42%. Considerando-se que a taxa de

abandono continue diminuindo na mesma proporção verificada entre 1999 e 2007,

sugerimos que o percentual de redução seja de 2% em cinco anos (variação de

aproximadamente 46% em relação a 2007) e de 1% (variação de 50% sobre a taxa
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proposta) em dez anos, conforme prevê a meta 2.2.12 do substitutivo apresentado

por esta Comissão.

Durante a realização do fórum técnico “Plano Decenal de Educação”, foram

aprovadas sugestões que, pelos motivos relacionados a seguir, não poderão ser

acolhidas.

Não foi acolhida a Sugestão nº 31 do documento final do fórum técnico, que dispõe

sobre transporte escolar. Esse assunto será abordado no tema “Diálogo e Interação

das Redes de Ensino. A Sugestão nº 32 trata da implementação do acompanhamento

social nas escolas. Tal tema já é tratado na Lei nº 16.683, de 10/1/2007, motivo pelo

qual não a acolhemos. Já a Sugestão nº 34, que trata da disponibilidade de pessoal

especializado, na educação infantil, para o atendimento de crianças com deficiência,

é impertinente ao tema em análise e, já está inserida na meta “c” do tema “Educação

Especial”. A Sugestão nº 45, que dispõe sobre flexibilização do funcionamento dos

Centros Estaduais de Educação Continuada - Cesec -, não é pertinente ao tema em

análise. Por sua vez, a Sugestão nº 46, que versa sobre a garantia de formação

continuada aos professores do ensino fundamental, será tratadas no tema “Formação

e Valorização dos Profissionais da Educação”. Quanto à Sugestão nº 47, que busca

estabelecer o número máximo de alunos por turma nas escolas estaduais, a Lei nº

16.056, de 24/4/2006, já dispõe sobre assunto. A Sugestão nº 48 não pode ser

acolhida pelo fato de a LDB não determinar a inclusão da música como disciplina,

mas, sim, como conteúdo do componente curricular “Arte”. Também a Resolução

SEE nº 666, de 2005, que estabelece os Conteúdos Básicos Comuns - CBC - a

serem obrigatoriamente ensinados pela unidades de ensino estaduais que oferecem

as séries finais do fundamental e o ensino médio, inclui a música como conteúdo do

ensino de artes. Por fim, a Sugestão nº 49, que propõe a criação de programa de

avaliação qualitativa dos sistemas de ensino, não guarda relação com o tema em

análise.

Ensino Médio

O ensino médio é definido pela LDB como a etapa final da educação básica, com

duração de pelo menos três anos.

Até muito recentemente, entretanto, essa terminalidade definida legalmente não se
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expressava na organização do ensino médio, que teve como norte as exigências dos

exames para ingresso na educação superior, sobretudo o das instituições públicas.

Isso porque, no sistema educacional brasileiro, o percentual de alunos que obtinham

êxito em concluir a escolaridade obrigatória – o ensino fundamental – ainda era muito

pequeno, e aqueles que logravam chegar ao ensino médio, em sua maioria, tinham

por objetivo a universidade. O ensino médio, para esses estudantes, era apenas uma

etapa intermediária na sua formação profissional.

Os investimentos maciços na etapa de escolarização obrigatória, após a edição do

Fundef e do Fundeb, têm elevado o número de concluintes do ensino fundamental e,

com isso, o ensino médio vem sendo pressionado para adequar-se a um novo

público. Guiomar Namo de Mello, em 2000, já afirmava que os alunos do ensino

médio, na primeira década do século XXI, seriam majoritariamente “jovens que

precisam se manter para continuar estudando. O estudo não está fora do projeto de

vida deles, mas depende de outras condições. Como precisam buscar a própria

manutenção, são jovens que ganham um tipo de autonomia que nem sempre têm

condição de exercer. Eles decidem com muito mais solidão do que os jovens da

classe média e média alta, pois não têm respaldo da família para interpretar o

conjunto de informações disponíveis”.

E, sobretudo para esses jovens, o ensino médio deveria significar, de fato, uma

terminalidade condizente com suas necessidades de sobrevivência e de busca de

sentido para o mundo em que vivem.

De acordo com os Parâmetros e as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino

Médio, de 1998, atualizados em 2005 pela Câmara de Educação Básica do Conselho

Nacional de Educação – CNE-CEB –,

“a demanda por ensino médio vai também partir de segmentos já inseridos no

mercado de trabalho que aspiram à melhoria salarial e social e precisam dominar

habilidades que permitam assimilar e utilizar produtivamente recursos tecnológicos

novos e em acelerada transformação”.

Diante disso, os diferentes níveis de governo vêm buscando criar condições para

que o ensino médio possa ser capaz de atender aos novos desafios que a

expectativa da sua universalização tem colocado.
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Essa ampliação do atendimento do ensino médio correspondeu, em 2008, segundo

dados do Inep, a uma matrícula total de cerca de 8 milhões e 300 mil alunos, dos

quais aproximadamente 8 milhões e 100 mil estão estudando em área urbana e 250

mil no campo. A escola pública detém a maior parte dos estudantes, em torno de 87%

deles, dos quais 85,8% estão em estabelecimentos de ensino estaduais.

Em Minas Gerais, um dos programas estruturadores da área de resultados

“Protagonismo Juvenil”, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, é o

Promédio, que integra diversas ações que visam tornar o ensino médio mais atraente

para os jovens, com novas propostas curriculares, alternativas para cursar esse nível

de ensino, ampliação da oferta de Educação de Jovens e Adultos - EJA -, oferta de

alimentação para os alunos que estudam à noite e introdução de cursos de

qualificação básica para o trabalho. Pretende-se, por meio do Promédio, diminuir os

índices de evasão escolar e melhorar o desempenho nas avaliações, adotando ações

nas áreas pedagógicas e de infraestrutura das escolas.

Com o objetivo de assegurar condições para que a escola de ensino médio atenda,

de fato, às expectativas dos seus destinatários, é fundamental que sejam

estabelecidas as ações estratégicas e metas a seguir explicitadas.

Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que, nas ações e metas relacionadas às

instituições de ensino, o Estado deve atuar como incentivador, em especial no que se

refere à elaboração dos projetos políticos-pedagógicos. Em particular, a redação da

ação estratégica nº 3.1.2, que propomos no Substitutivo nº 1, trata desse assunto e

procura incorporar o princípio da autonomia da escola, preconizada pela LDB e

defendida pelos profissionais da educação e estudiosos do tema, propondo nova

redação para a ação estratégica “d”, de modo a incorporar parcialmente a Sugestão

nº 52 do fórum técnico.

A ação estratégica 3.1.1 do Substitutivo nº 1, que trata de habilidades e

competências a serem adquiridas pelos alunos e das metas a serem alcançadas

pelos professores, é resultado da agregação de parte da Sugestão nº 51, do fórum

técnico, à ação estratégica “b” do projeto em epígrafe. Entendemos que os

profissionais da educação devem ser incorporados à discussão e definição desses

parâmetros e que o objetivo é garantir o progresso dos alunos, o que atende



____________________________________________________________________________
861

parcialmente a mencionada sugestão do fórum técnico. Entretanto, não concordamos

que as metas estipuladas sejam relacionadas genericamente aos sistemas de ensino,

mas aos responsáveis por operacionalizá-las, que são os professores. Não se trata

de assoberbá-los com mais tarefas, mas, fundamentalmente, de cumprir um dos

escopos da tarefa educativa, que é alcançar resultados positivos no aprendizado do

aluno.

O item 3.1.3 do Substitutivo nº 1 trata da implementação de plano de segurança

para as escolas de ensino médio, de modo a propiciar condições de trabalho para os

profissionais de educação e estudantes, e incorpora integralmente a redação da ação

estratégica “e”, do projeto original. Cumpre ressaltar que a Sugestão nº 53, do fórum

técnico, estipula prazo desarrazoado, incompatível com o caráter participativo que o

mencionado plano pode vir a ter.

Foram acatadas integralmente as Sugestões nºs 54 e 55, colhidas no fórum técnico,

que tratam da visibilidade para bons projetos escolares e da articulação do ensino

médio com os objetivos estratégicos da educação básica, integradas,

respectivamente, nas ações estratégicas nºs 3.1.4 e 3.1.5 do Substitutivo nº 1.

No que se refere aos padrões básicos de atendimento do ensino médio, a primeira

meta proposta no Substitutivo nº 1 contém síntese das propostas do projeto original

encaminhado pelo Executivo e incorpora, parcialmente, as Sugestões nºs 50, 59, 60,

66, 67, 68, 69 e 71, colhidas no fórum técnico, concentrando todas as ações e metas

do projeto de lei em epígrafe relacionadas à adequação de infraestrutura, constantes

da ação estratégica “a” e das metas “a”, “b”, “h” a “l” e “o”. No formato proposto por

esta Comissão, a meta guarda sintonia com o disposto no Plano Nacional de

Educação, que busca integrar, num mesmo item, diversos aspectos relacionados aos

padrões de atendimento dos ensinos fundamental e médio.

Vale ressaltar que diversos elementos sugeridos pelo fórum técnico foram

incorporados à redação; na forma apresentada, no entanto, as sugestões

determinavam minúcias dos padrões de atendimento incompatíveis com o caráter de

um plano de governo e, por conseguinte, não foram acatadas exatamente como

haviam sido propostas. A definição “a priori” do padrão mínimo de atendimento viola a

separação de poderes, ao interferir na discricionariedade da administração para,
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diante das circunstâncias, optar pelo conteúdo que melhor satisfaça aos parâmetros

definidos em lei. Alguns dos itens apresentados no Fórum já se encontram previstos

em outras normas, como a garantia da acessibilidade e a limitação do número de

alunos por turma.

A redação da meta 3.2.1 do Substitutivo nº 1, por conseguinte, incorpora os

elementos essenciais dos padrões mínimos de atendimento do ensino médio. Vale

mencionar que, segundo dados apresentados pela Secretaria de Educação, no que

tange à infraestrutura, os padrões mínimos para a educação básica já estão

definidos.

Cumpre destacar que o governo estadual distribui livros didáticos para o ensino

médio desde 2005. A partir de 2009, o Programa de Livro Didático para o Ensino

Médio passou a ser executado em parceria com o governo federal, da mesma forma

que no ensino fundamental. Assim, a escolha dos livros, em 2009, incorporada ao

programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE –, do

Ministério da Educação, deu-se para todos os conteúdos disciplinares. Minas Gerais

foi pioneiro na distribuição gratuita dos livros para todos os alunos das escolas

estaduais de ensino médio. Desde 2005, conforme ressaltado, foram distribuídos 6,3

milhões de livros das disciplinas de Português, Matemática, História, Geografia,

Física, Química e Biologia. Já o programa do governo federal foi implantado em 2004,

por meio da Resolução nº 38, de 2003, do FNDE. Inicialmente, atendeu 1,3 milhão de

alunos da 1ª série do ensino médio de escolas das regiões Norte e Nordeste. Em

2005, as demais séries e regiões brasileiras também foram atendidas com livros para

as disciplinas Português e Matemática. A universalização do atendimento no País,

com oferta dos livros para as disciplinas Português, Matemática, História, Química,

Biologia, Geografia e Física, foi alcançada em 2009. Por conseguinte, o Item “f” da

meta 3.1.1 apresentada no Substitutivo nº 1, que trata do material didático para as

disciplinas introduzidas a partir da LDB - Artes, Língua Estrangeira Moderna, Filosofia

e Sociologia -, pode ser atendido com os recursos anteriormente dirigidos ao

provimento dos livros das disciplinas que contam agora com auxílio federal.

No que se refere ao atendimento da demanda de concluintes do ensino

fundamental e de EJA pelo ensino médio, a meta “c”, constante na redação original
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do projeto em epígrafe, e a Sugestão nº 61, do fórum técnico, são similares. A

menção aos idosos como categoria diversa aos adultos, proposta no fórum, a

despeito da nobre intenção dos participantes, não se justifica. A EJA no Brasil tem,

atualmente, incorporado majoritariamente pessoas que não concluíram a educação

básica na idade adequada, mas no futuro poderá vir a ter caráter de educação

continuada, como em outros países. Nessa perspectiva, a idéia de Ejai não faz

sentido – o adulto, assim como a criança, deve ser estimulado a manter-se em

formação por toda a vida, sem distinção de faixa etária. A meta 3.2.2, do Substitutivo

nº 1, busca, desse modo, dar tratamento adequado ao assunto.

A meta “f” do projeto original trata da ampliação de vagas no ensino médio diurno. A

Sugestão nº 64, do fórum técnico, propõe a ampliação do escopo da meta para o

ensino médio noturno. É importante salientar que, em termos de objetivos da

educação básica, pretende-se que o ensino médio seja cursado, majoritariamente,

por estudantes em idade própria, o que afastaria a necessidade da oferta em turno

noturno, uma vez que até a conclusão, aos 17 anos, a escola deveria ser a ocupação

principal do aluno, não o trabalho. No entanto, até que a distorção idade-série

estrutural dos sistemas de ensino seja superada, o ensino médio noturno impõe-se

pela realidade, o que vem se cumprindo por meio da EJA. Dessa forma, a meta 3.2.5

do Substitutivo nº 1 mantém o conteúdo da proposta original.

As metas nºs 3.2.3 a 3.2.5 do Substitutivo nº 1 correspondem à redação proposta

nas metas “d” a “f” do projeto em análise. As Sugestões nºs 62 a 64 do fórum técnico

propunham alteração nos prazos e percentuais estipulados, de maneira não

fundamentada, sem o que é impossível verificar a aplicabilidade das metas, o que

inviabiliza o seu acatamento por esta Comissão.

A meta “g”, do projeto original, que trata da ampliação progressiva da jornada

escolar diária, de forma a prover a educação em tempo integral, é um dos principais

objetivos da educação básica para os próximos anos e está consignada na meta

3.2.6. A Sugestão nº 65, colhida a esse respeito no fórum técnico, insiste na

universalização desse atendimento em cinco anos. No entanto, é impossível, com os

recursos hoje destinados à educação, prover a universalização do tempo integral para

toda a educação básica nesse prazo. Conforme dados da Secretaria de Educação
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apresentados no Monitoramento 2009 do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG -, o Programa Escola em Tempo Integral se expressa, na realidade, como

“aluno de tempo integral”, programa destinado a jovens em situação de

vulnerabilidade social. Não há, ainda, a rigor, a escola em tempo integral.

A meta 3.2.7 propõe nova redação para a meta “m” do projeto de lei em comento,

de modo a incorporar os processos de avaliação realizados também pelo governo

federal. O fórum técnico não apresentou sugestão para essa meta.

Uma das metas do projeto original, a meta “n”, foi objeto da Sugestão nº 70, do

fórum técnico, e refere-se à alimentação escolar para o ensino médio. De acordo com

a Medida Provisória nº 455, de 28/1/2009, convertida na Lei Federal nº 11.947, de

16/6/2009, o Programa de Alimentação Escolar foi estendido a todo o universo da

educação básica. Em virtude disso, a Secretaria de Educação afirmou que, a partir de

2009, o Estado irá destinar recursos próprios, antes investidos na merenda, para

outras áreas. A ação do PPAG que destina recursos para a merenda do ensino médio

noturno, portanto, foi suspensa e uma nova destinação para tais recursos está sendo

prevista por aquele órgão. A meta nº 3.2.8, do Substitutivo nº 1, incorpora tais

considerações.

O exame de certificação para diretores de escolas, objeto da meta “p” do projeto em

epígrafe, tem por objetivo propiciar a qualidade da gestão escolar, ao estipular a

aprovação como condição para a candidatura ao cargo de diretor. O fórum técnico

rejeitou a referida meta, o que não se justifica. Diversas pesquisas apontam que a

boa gestão escolar é fundamental para a melhoria da qualidade da educação. Nessa

perspectiva, o conhecimento necessário para a aprovação no sistema de certificação,

ainda que não garanta, em si, a boa gestão, é requisito mínimo para a administração

escolar de boa qualidade. Por conseguinte, a meta nº 3.2.9 mantém o conteúdo

proposto na meta “p”, adequando a redação à técnica legislativa e ampliando o prazo

para quatro anos.

As taxas de proficiência dos estudantes do ensino médio são objeto das metas “q” e

“r” do projeto em epígrafe e estão consignadas, no Substitutivo nº 1, nas metas 3.2.10

e 3.2.11. O fórum técnico, no que se refere à meta 3.2.10, não apresentou sugestão.

No caso da meta 3.2.11, que trata das desigualdades regionais e é tema da Sugestão
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nº 72 do fórum técnico, entendemos que metas sistêmicas não devem ser objeto de

reduções aleatórias de percentuais. Uma redução de índices radical, embora

desejável, não é medida viável. Muitos fatores estão envolvidos nessa redução e as

metas consignadas em um Plano Decenal devem apontar parâmetros responsáveis,

sob pena de se constituir em mera carta de intenções. Assim, adequamos a redação

da meta “r” do projeto de lei em comento, mantendo seu conteúdo original.

O fórum técnico rejeitou as metas “s” e “t” do projeto em epígrafe, que se referem

ao aumento das taxas de conclusão e à redução da distorção idade-série do ensino

médio, em virtude do impacto que eventualmente poderiam ter sobre o volume de

trabalho dos professores. No entanto, em razão de serem indicadores educacionais

de grande relevância para aferir a eficácia das políticas públicas de educação, tais

metas devem estar consignadas nos objetivos dos sistemas de ensino. A redação

original foi, portanto, mantida nas metas 3.2.12 e 3.2.13.

A meta 3.2.14, referente aos dados das taxas de abandono, também objeto da

Sugestão nº 73, teve seu foco alterado, em coerência com o das metas

imediatamente anteriores. A atualização da meta “u”, por conseguinte, deu-se

segundo os dados do Inep sobre as médias das referidas taxas em Minas Gerais

verificadas entre os anos de 1999 e 2007 e projetadas para os próximos anos.

Comentamos, a seguir, as metas novas propostas pelo fórum técnico não acatadas

e as razões do não acolhimento.

No caso de assuntos relativos ao financiamento do ensino e à gestão escolar, ou,

ainda, às modalidades de ensino, as metas 57 e 75, sugeridas pelo fórum, serão

analisadas nos temas apropriados.

Consideramos que a implantação de lousa eletrônica, marcador e respectivos

programas, que consta da Sugestão nº 76, não pode ser acatada na forma proposta,

pois não se mostra adequado detalhar itens de equipamentos e materiais

pedagógicos a serem utilizados nas escolas em um instrumento legal de

planejamento de políticas públicas, que deve ter um caráter mais geral. Além disso, o

conteúdo pretendido na sugestão - atualização de recursos pedagógicos - está

compreendido no objetivo referente à informatização das escolas, contido na meta

3.2.1, o que acentua a desnecessidade de sua determinação em meta específica.
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Entendemos que não procede a Sugestão nº 56, que pretende suprimir as escolas

referência. Essa sugestão parte do pressuposto de que a escolha das escolas

referência constitui uma política de focalização, ou seja, que se estaria privilegiando

algumas escolas em detrimento de outras. Eleger escolas que tenham padrões de

atendimento exemplares para as demais é exercício típico da função administrativa.

No que se refere ao mérito, pode-se contestar que considerar instituições como

referência seja uma política de focalização, pelo fato mesmo de essas instituições já

estarem em evidência, isto é, realizarem trabalho educacional de destaque. Além

disso, as atenções que lhes é dedicada tem por finalidade divulgar seus projetos

pedagógicos, suas experiências educacionais ou seus modelos de trabalho para que

possam ser replicados por outras instituições, com as adaptações necessárias. É

também uma forma de reconhecimento pelo trabalho realizado por escolas que se

esforçam em inovar. Não nos parece haver nenhuma outra implicação nessa escolha.

Por conseguinte, como já citado, a sugestão não foi acatada.

A garantia de implantação de disciplinas, conteúdo das Sugestões nºs 58 e 74, em

especial as já previstas em lei, não traz inovação legislativa e é inócua. Nada garante

que afirmar o mesmo conteúdo em outra lei dará maior ancoragem jurídica ao

preceito que se quer efetivar. Não é da natureza de um plano de governo para a

educação estipular conteúdo curricular para os diferentes níveis de ensino. A

educação ambiental, constante de uma das sugestões colhidas no fórum técnico, por

exemplo, já é objeto de lei específica - Lei Federal nº 9.795, de 27/4/99, que dispõe

sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental.

Educação Superior

Segundo o sítio eletrônico do MEC, os indicadores sociais do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatísticas - IBGE - revelam um aumento no número de jovens com

idade entre 18 e 24 anos na educação superior no Brasil. Entre 1998 a 2008 o

percentual de alunos cursando essa modalidade de ensino dobrou e atingiu 13,9%,

apesar de o Plano Nacional de Educação prever uma meta de 30% para 2011. Entre

as principais causas dos progressos citados se destacam a expansão do número de

instituições de ensino superior, o aumento médio de renda dos trabalhadores, a

instituição de política para financiamento estudantil e ainda o programa de bolsas



____________________________________________________________________________
867

parciais e integrais de estudo para o ensino superior.

Atualmente, tem-se discutido muito sobre a quantidade e a qualidade de cursos de

nível superior. A LDB conferiu autonomia pedagógica e credibilidade às instituições

de ensino superior na organização de seus cursos. Isso é essencial para o

desenvolvimento da educação superior no País, mas é fundamental uma supervisão

que garanta a qualidade dos cursos. Já em 2001, em seu trabalho “Mudanças no

contexto do ensino superior no Brasil: uma tendência ao ensino colaborativo”, Nelson

Colossi, Aldo Consentino e Etty Guerra de Queiroz constatavam que:

“Apesar de pressões da Lei de Diretrizes e Bases de 1996, das mudanças globais,

de transformações na percepção quanto à qualidade de ensino, há uma tendência à

manutenção das características atuais do ambiente ligado ao ensino superior, pois

sua estrutura de poder é composta por diferentes blocos de interesse. Nas raízes da

expansão do ensino superior, observa-se a predominância dos critérios de busca de

atendimento de necessidades voltados para o mercado, ou seja, prevalecem critérios

econômicos. Ocorre, assim, a comercialização do ensino superior, a predominância

de critérios utilitaristas, com o prejuízo de ações que privilegiem os aspectos sociais e

o atendimento aos interesses de um pequeno grupo.”.

A Secretaria de Educação Superior - Sesu - é a unidade do MEC responsável por

planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de formulação e

implementação da Política Nacional de Educação Superior. Conforme determina a

LDB, a manutenção, a supervisão e o desenvolvimento das instituições públicas

federais de ensino superior e a supervisão das instituições privadas de educação

superior são de responsabilidade da Sesu. No caso das instituições públicas

estaduais de Minas Gerais, essas obrigações são exercidas pelo Conselho Estadual

de Educação. Atualmente, as instituições públicas mineiras de ensino superior ou que

oferecem cursos de nível superior são a Universidade do Estado de Minas Gerais -

Uemg -, a Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes -, a Fundação de

Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig -, e a Fundação Helena

Antipoff, essas vinculadas à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior - Sectes -; a Escola de Governo “Paulo Neves de Carvalho” da Fundação

João Pinheiro, vinculada à Secretaria de Estado de Estado de Planejamento e Gestão
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- Seplag –, e a Academia de Polícia Militar de Minas Gerais.

O Plano Decenal de Educação deve abranger ações estratégicas e metas que,

dentre outras, permitam expandir a oferta de cursos na Uemg e na Unimontes, nas

modalidades a distância e presencial; ampliar o estágio supervisionado; implementar

um programa de qualificação para os profissionais da educação superior; e prover a

oferta da educação superior pública estadual para os concluintes do ensino médio

público.

Ademais, diante das transformações etárias e do crescimento da expectativa de

vida torna-se necessária a formulação de políticas sociais para população idosa. Os

direitos relativos aos idosos estão recepcionados na Constituição Federal e na

legislação pertinente, mas, quase sempre, voltados para a saúde, para a assistência

social e para a prerrogativas no uso de serviços comerciais e bancários. Exceção a

essas garantias é o art. 21 do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 1º/10/2003, que

estabelece competência ao poder público para criar oportunidades de acesso do

idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos

programas. Assim, a educação para idosos, que deve ser permanente, é um caminho

para superar preconceitos, consolidando o conhecimento e, por via de consequência,

a socialização.

Diferentemente dos demais temas do Plano Decenal de Educação, no tema

“Educação Superior” o texto original continha apenas metas, sendo que a primeira

delas, a meta “a” apresenta-se como razão de ser das demais. Os participantes do

fórum técnico apresentaram a Sugestão nº 171, que inclui todas as alterações que

propuseram às metas constantes do texto do projeto original, relativas à educação

superior. As sugestões novas têm uma numeração própria.

Convém salientar, ainda, que algumas das metas têm características de ações

estratégicas, motivo pelo qual optamos por desmembrar o texto em ações

estratégicas e metas. Essa medida visa também a uniformizar a ordenação dada aos

diversos temas integrantes do PDEMG.

A meta “a” do projeto original visa a instituir o Fórum de Educação, Ciência e

Tecnologia, no prazo de um ano, sob a coordenação da Secretaria de Estado de

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com participação da comunidade e entidades
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civis organizadas, com o objetivo de fomentar a discussão sobre questões

educacionais pertinentes a este nível de ensino. No texto original consta que essa

meta visa a garantir todas as demais. A Sugestão nº 171 do fórum técnico teve por

objetivo acrescentar, após a expressão “Ensino Superior”, a expressão “Secretaria de

Estado de Educação e das unidades estaduais de ensino superior”. Trata-se,

efetivamente, de uma meta, mas não nos parece adequado estabelecer que todas as

metas subsequentes estejam vinculadas à realização de um fórum. Da mesma forma,

não entendemos que a Secretaria de Estado de Educação seja, necessariamente,

parceira para a estruturação do ensino superior no Estado, motivo pelo qual deixamos

de acatar a sugestão do fórum técnico e apresentamos o texto contido no item 4.2.1

do Substitutivo nº 1.

A meta “b” do projeto original visa à compatibilização das políticas e ações da

educação superior com as demandas, expectativas e necessidades de

desenvolvimento econômico, social e cultural do Estado, priorizando as áreas de

maior vulnerabilidade social. A Sugestão nº 171 do fórum técnico é de acolhê-la na

íntegra. Somos favoráveis a pretensão, mas como uma ação estratégica, conforme o

item 4.1.1.

A meta “c” visa ao provimento, até o final da vigência deste plano, da oferta da

educação superior para 100% dos concluintes do Ensino Médio e, pelo menos a 30%

dos jovens de 18 a 24 anos, garantindo igualdade de oportunidades e eqüidade. A

Sugestão nº 171 do fórum técnico é acrescentar, após a expressão “ensino médio” do

texto do projeto original, a palavra “público”. Esta meta que deve ser acatada, com o

acréscimo sugerido pelos participantes do fórum técnico, conforme o item 4.2.2.

A meta “d” visa à ampliação, com a colaboração da União, da oferta da educação

superior pública nas modalidades presencial e a distância, de modo a assegurar, em

cinco anos, o aumento de 40% das vagas, e, em dez anos, 60%, com prioridade para

as regiões do Estado de maior vulnerabilidade social. A Sugestão nº 171 do fórum

técnico pretende acrescentar, após a expressão “presencial e a distância” do texto do

projeto original, o texto “tendo como referência necessidades evidenciadas em

estudos relativos à demanda proveniente de concluintes do ensino médio e demais

candidatos à educação superior” e, após a expressão, também do texto original,
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“aumento de”, substituir o texto por “no mínimo, 60% das vagas, atingindo 100%, em

10 anos, com prioridade para as regiões do Estado de maior vulnerabilidade social”.

Trata-se de uma meta que, com as devidas alterações, deve ser acolhida, conforme o

item 4.2.3.

A meta “e” visa à formação inicial de professores da educação básica, com

prioridade para as licenciaturas cuja carência já foi diagnosticada, visando eliminar,

em cinco anos, o déficit de professores habilitados. A Sugestão nº 171 do fórum

técnico é reduzir o prazo para quatro anos. Essa meta é, na verdade, matéria afeta à

formação profissional dos professores da educação básica, e está devidamente

incluída no tema “Formação e Valorização dos Profissionais de Educação”. Assim,

somos pelo não acatamento da meta “e” e, por via de consequência, da alteração

pretendida pelo fórum técnico.

A meta “f” do texto do projeto original pretende que as políticas da educação

superior, da administração pública e privada, nas diferentes regiões do Estado,

contribuam para o desenvolvimento e qualificação da educação básica, por meio de

programas de formação continuada. A Sugestão nº 171 do fórum técnico propõe

acatá-la na íntegra. Essa meta enquadra-se na mesma situação da meta anterior,

razão pela qual deixamos de acolhê-la.

A meta “g” visa à reformulação, no prazo de dois anos, das propostas curriculares

dos cursos superiores de formação dos professores, com ênfase na

profissionalização desde o início do curso, garantindo a oferta dos saberes

específicos, processuais e metodológicos. A Sugestão nº 171 do fórum técnico é de

acatar a proposta na íntegra. Parece-nos que se trata de uma ingerência direta na

autonomia das universidades públicas em formular seus currículos, razão pela qual

deixamos de acolhê-la.

A meta “h” visa à inclusão, no prazo de dois anos, nas propostas curriculares dos

cursos superiores de formação de professores, dos seguintes temas: educação

inclusiva, sexual, ambiental, educação para a sustentabilidade e responsabilidade

social, ética, justiça, diálogo, respeito mútuo, solidariedade, tolerância, pluralidade

cultural, saúde, empreendedorismo, economia, temas locais, dentre outros. A

Sugestão nº 171 do fórum técnico, que acatamos, é de supressão da proposta, tendo
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em vista a autonomia das instituições de ensino superior de elaborar sua proposta

curricular, desde que em sintonia com as diretrizes curriculares nacionais para os

cursos de graduação.

A meta “i” do projeto original visa à ampliação, no prazo de dois anos, do campo de

estágio supervisionado dos cursos das diversas áreas, por meio de convênios

firmados com os órgãos gestores de escolas públicas. A sugestão do fórum é de

acatar a proposta na íntegra, à qual somos favoráveis, mas na forma de uma ação

estratégica, conforme o item 4.1.2.

A meta “j” visa à ampliação dos recursos para as pesquisas, destinando 1% da

arrecadação do Estado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas

Gerais – Fapemig. A Sugestão nº 171 do fórum técnico visa à ampliação dos recursos

para projetos de pesquisa, extensão e capacitação, destinando-se no mínimo 3% da

arrecadação do Estado à Fapemig (2% dessa arrecadação nos primeiros cinco anos

e os 3% nos cinco anos seguintes), garantidos 50% desses recursos para as

instituições de ensino superior públicas estaduais. Nos termos do art. 212 da

Constituição Federal, “o Estado manterá entidade de amparo e fomento à pesquisa e

lhe atribuirá dotações e recursos necessários à sua efetiva operacionalização, a

serem por ela privativamente administrados, correspondentes a, no mínimo, um por

cento da receita orçamentária corrente ordinária do Estado, os quais serão

repassados em parcelas mensais equivalentes a um doze avos, no mesmo exercício”.

Dessa forma, já existe uma previsão de recursos adequada e compatível, que vem

sendo cumprida pelo Poder Executivo. Ademais, a pretensão do fórum técnico

esbarra em ação direta de inconstitucionalidade impetrada contra a Emenda à

Constituição Estadual nº 47, de 2000, que previa recursos específicos para as

instituições de ensino superior de Minas Gerais. Reproduzi-la no projeto de lei em

análise o tornaria inconstitucional. Assim, somos pela supressão da proposta original,

por não inovar, e da sugestão do fórum técnico, por inconstitucionalidade.

Além das alterações apresentadas, a Sugestão nº 171 do fórum técnico também

acrescentou meta que pretende incluir, no texto original da proposição, artigo para

que o Estado garanta a disponibilidade orçamentária e financeira para a

implementação das metas constantes dos temas integrantes do Anexo IV do projeto
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de lei, dentro nos prazos previstos. Conforme já explicitado no tópico de introdução

de análise dos temas do Plano Decenal de Educação, essa sugestão não deve ser

acolhida.

Encerradas as considerações sobre as propostas originais do PDEMG e as

alterações apresentadas na Sugestão nº 171, passemos, agora, à análise de novas

sugestões.

A Sugestão nº 172 do fórum técnico visa a garantir eleição com ampla participação

da comunidade universitária para Reitoria, Direção de “Campus” e Direção das

Unidades, adotando-se o critério do voto universal, assegurando-se a nomeação do

candidato mais votado e eliminando-se a lista tríplice. Essa sugestão é inviável, com

base na independência do Poder Executivo em suas nomeações, na Lei Federal nº

9.192, de 1995, no Decreto nº 1.916, de 1996, alterado pelo Decreto nº 6.264, de

2007, e no parágrafo único do art. 56 da LDB. Dessa forma, somos pelo não

acatamento dessa sugestão.

A Sugestão nº 173 do fórum técnico pretende definir e implantar, de imediato,

programa de qualificação para os profissionais da educação superior, segundo as

necessidades das unidades estaduais, assegurando condições financeiras e

funcionais adequadas, sem prejuízo de direitos e vantagens. Somos pelo acolhimento

da sugestão apresentada pelo fórum técnico, mas com um prazo mínimo de dois

anos para sua execução, conforme o item 4.2.4.

A Sugestão nº 174 do fórum técnico pretende efetivar a responsabilização

administrativa e fiscal dos gestores públicos que não executem a integralidade dos

recursos orçamentários destinados à educação, com a perda do mandato nos termos

da legislação em vigor. A sugestão não deve ser acolhida, pois trata-se de matéria

afeta à legislação federal, sendo desnecessária sua inclusão em um Plano Decenal

de Educação no âmbito do Estado.

A Sugestão nº 175 do fórum técnico pretende garantir pelo menos 5% do

orçamento do Estado para as universidades públicas estaduais, a serem aplicados a

partir do primeiro ano de vigência da lei do Plano Decenal de Educação. Nos termos

da justificativa apresentada na meta “j”, a sugestão em apreço não deve ser acolhida.

A Sugestão nº 176 do fórum técnico visa a assegurar condições de cumprimento



____________________________________________________________________________
873

das finalidades e funções básicas previstas em lei para a educação superior - ensino,

pesquisa e extensão –, eliminando as distorções existentes no quadro de pessoal em

relação a posicionamento, carga horária, vinculação funcional e assegurando piso

salarial, com reajuste anual em percentual superior ao previsto para gratificação.

Acatamos essa sugestão como uma ação estratégica, conforme o item 4.1.5, mas

sem a parte relacionada ao piso salarial, por se tratar de matéria afeta à legislação

que regulamenta as carreiras da educação superior.

A Sugestão nº 177 do fórum técnico pretende criar e executar, em dois anos, Plano

Estadual de Assistência Estudantil, garantindo creches, restaurantes e moradias

universitárias nas unidades estaduais de ensino superior, com acesso gratuito a toda

a comunidade universitária. A sugestão deve ser acolhida, conforme o item 4.2.8,

mas, dada a complexidade da matéria, faz-se necessário, numa primeira etapa, a

formulação de um grupo de estudos para viabilizar a pretensão.

A Sugestão nº 178 do fórum técnico visa a construir, com recursos públicos, no

primeiro ano de vigência da lei que instituirá o Plano Decenal de Educação, o câmpus

BH-Uemg e assegurar, no prazo de dez anos, a construção de todos os câmpus das

universidades estaduais. Em primeiro lugar, deve-se ter em mente a viabilidade das

diversas parcerias que estão sendo firmadas com a iniciativa privada, em todos os

níveis da administração pública. Ademais, o prazo que se propõe é ilusório, em razão

dos prazos para projetos e licitações que devem ser realizados. Por fim, a Unimontes

já se encontra estruturada, e a Uemg, em razão de sua complexidade jurídica, deve,

num primeiro momento, esforçar-se para a construção do seu câmpus em Belo

Horizonte. Assim, somos pelo acatamento da sugestão, na forma do item 4.2.6.

A Sugestão nº 179 do fórum técnico pretende implantar o passe estudantil em

ônibus intermunicipais, com 100% de recursos estaduais, garantindo, em dois anos, a

isenção de 50% e, em cinco anos, a isenção de 100% da passagem aos alunos da

educação superior pública em todo o Estado. Trata-se de sugestão de forte impacto

financeiro nos cofres do Estado. Dessa forma, o mais adequado será o início de

estudos que possam viabilizar essa sugestão, razão pela qual iremos acolhê-la, nos

termos do item 4.2.7.

A Sugestão nº 180 do fórum técnico pretende expandir a oferta de cursos na Uemg



____________________________________________________________________________
874

e na Unimontes, nas modalidades a distância e presencial, nos turnos diurno e

noturno, considerando a autonomia universitária e as peculiaridades regionais. A

sugestão deve ser acolhida como ação estratégica, conforme o item 4.1.3.

A Sugestão nº 181 do fórum técnico pretende dar preferência, na composição de

parcerias estabelecidas pelo governo do Estado nos programas educacionais, às

unidades estaduais de ensino público, básico e superior. No tocante ao ensino

básico, trata-se de matéria impertinente ao tema “Educação Superior”. Quanto às

parcerias, a administração pública tem autonomia para firmá-las sem autorização

expressa. Esses são os motivos pelo qual deixamos de acolher a Sugestão nº 181.

A Sugestão nº 182 do fórum técnico pretende implementar políticas que facilitem o

acesso à educação superior pela população do campo, indígenas, quilombolas,

afrodescendentes e comunidades tradicionais, permitindo-lhes competir em igualdade

de condições nos processos de seleção e admissão ao ensino superior, garantindo-

se, por meio de lei, a reserva de 50% das vagas para estudantes oriundos de escolas

públicas. Atualmente existe legislação própria e ações efetivas de cotas no ensino

superior das instituições públicas estaduais, que disponibilizam 45% de vagas para

afrodescendentes e alunos egressos da rede pública, desde de que carentes, e

indígenas e deficientes, conforme a Lei nº 15.259, de 2004. A ampliação desse

percentual deve-se dar na legislação citada, razão pela qual deixamos de acatar a

sugestão.

Em razão da Sugestão nº 211, apresentada no Grupo de Trabalho “Financiamento

e Gestão”, que visa a aprimorar mecanismos que confiram autonomia de gestão

administrativa, financeira e pedagógica das universidades estaduais, apresentamos

uma nova ação estratégica, conforme o item 4.1.4

Finalmente, incluímos, por meio dos itens 4.1.6 e 4.1.7, duas ações estratégicas

que visam, respectivamente, implementar política de promoção de saúde e programa

para aquisição de computadores para os profissionais da educação pública estadual

superior, e, por meio do item 4.2.5, uma meta para atendimento da educação superior

de idosos.

Educação de Jovens e Adultos

A Educação de Jovens e Adultos - EJA - é uma metodologia de ensino cujo objetivo
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é desenvolver o ensino fundamental e médio com qualidade, para as pessoas que já

passaram da idade escolar e não tiveram a oportunidade de estudar. Por meio da

EJA, jovens e adultos podem se preparar para o exercício da cidadania e para o

ingresso no mundo do trabalho.

Em décadas passadas, o ensino destinado a jovens e adultos fora da idade escolar

restringia-se à alfabetização, por meio do Movimento Brasileiro de Alfabetização –

Mobral. Com o advento da LDB e da Deliberação 08/2000 da Câmara de Educação

Básica do Conselho Nacional de Educação - CEB-CNE -, que estabelece as

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, mudanças

significativas foram introduzidas nessa modalidade de ensino.

Em 2004 foi criada a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e

Diversidade do Ministério da Educação - Secad/MEC -, órgão responsável pelos

temas alfabetização e educação de jovens e adultos, educação do campo, educação

ambiental, educação escolar indígena e diversidade étnico-racial. O objetivo da

Secad é contribuir para a redução das desigualdades educacionais por meio da

participação de todos os cidadãos em políticas públicas que assegurem a ampliação

do acesso à educação.

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs - afirma-se que, para a prática de

uma verdadeira pedagogia voltada para o cidadão, é necessário que o processo de

ensino-aprendizagem na EJA seja coerente com princípios éticos, políticos e

estéticos da sensibilidade, substituindo a repetição e a padronização por criatividade

e espírito inventivo. Assim, a educação de jovens e adultos deve ser pensada como

um modelo pedagógico próprio, com o objetivo de criar situações de ensino-

aprendizagem adequadas às necessidades educacionais desses alunos, conforme

dispõe o Parecer nº 11/2000 da CEB-CNE.

O documento “Indicações para subsidiar a construção do Plano Nacional de

Educação 2011 - 2020”, elaborado pela Comissão Bicameral, constituída pelas

Portarias nºs 7 e 8/2009 do CNE, informa que “na faceta da escolarização da

Educação de Jovens e Adultos - EJA -, os dados do IBGE/Pnad 2007 sobre a

alfabetização no Brasil revelam que, de 2000 a 2007, houve redução de 3,6 pontos

percentuais na taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais, indicando a
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existência de 14,4 milhões de pessoas nessa situação, ao final do período,

concentrados nas camadas mais pobres, nas áreas rurais, especialmente do

Nordeste, entre os mais idosos, de cor preta e parda.”

Sabe-se que erradicar o analfabetismo é prioridade em Minas Gerais, mas a EJA

não deve se ater simplesmente a essa meta. Segundo o diagnóstico da Secretaria de

Estado de Educação, constante do projeto em análise, mesmo com o efetivo aumento

de vagas na educação básica, nas duas últimas décadas, é grande o número de

jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental e, principalmente, o

ensino médio.

Outra questão própria do tema em análise são os idosos. A educação escolar nas

classes regulares adota projetos político-pedagógicos destinados às crianças e

adolescentes. A LDB especifica a educação de jovens e adultos como um projeto

destinado à população “fora da idade escolar”. É inegável que o EJA se destina a

todos os adultos, mas é imprescindível que essa educação, pela sua própria

natureza, incorpore a demanda dos alunos idosos, respeitando-lhes suas

peculiaridades. Entretanto, parece-nos óbvio que o simples acréscimo da expressão

“idosos” à modalidade “Educação de Jovens e Adultos”, sugerido pelo fórum técnico e

contrariando a legislação pertinente, em nada irá alterar o atual quadro de exclusão,

razão pela qual não o acatamos.

Durante o fórum técnico “Plano Decenal de Minas Gerais: Desafios da Política

Educacional”, foram apresentadas alterações às ações estratégicas e as metas do

tema EJA, constantes do Projeto de Lei nº 2.215/2008. Buscamos, na medida do

possível, incorporá-las ao texto original, adequando o resultado à técnica legislativa e

à capacidade administrativa e financeira do Estado.

A ação estratégica “a” do projeto original pretende definir, em dois anos, padrões de

atendimento, abrangendo os aspectos relacionados à infraestrutura, recursos

didáticos, gestão escolar, dentre outros. A Sugestão nº 97 do fórum técnico reduz o

prazo para um ano e acrescenta expressões para que esses padrões de atendimento

tenham gestão democrática e número máximo de 25 alunos por turma, entre outras

características. Conforme já esclarecido nos temas anteriores, os padrões de

atendimento já estão definidos e vêm sendo implantados, razão pela qual somos pela
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supressão tanto da ação estratégica “a” quanto da Sugestão nº 97.

A ação estratégica “b” do texto do projeto original pretende implantar sistema de

avaliação sistêmica que atenda às especificidades da educação de jovens e adultos.

A Sugestão nº 98 visa acrescentar, após a palavra “adultos”, a expressão “que

considere as vivências dos educandos, a infraestrutura das escolas e a diversidade

dos processos pedagógicos desenvolvidos nos Municípios e regiões, em dois anos.

Nos termos do item 5.1.1, somos favoráveis à ação estratégica “b”, com o acréscimo

sugerido pelo fórum técnico, exceto no tocante ao prazo, por ser pertinente às metas

e não às ações estratégicas.

A ação estratégica “c” do texto do projeto original pretende criar e implantar

programa específico de colaboração entre Estado e Municípios para garantir pleno

atendimento à demanda por ensino fundamental de jovens e adultos. A Sugestão nº

99 do fórum técnico acrescenta ao texto original a expressão “nas modalidades

regulares presencial e semipresencial e especial de suplência”. Somos pelo

acolhimento da ação estratégica “c” e da Sugestão nº 99, nos termos do item 5.1.2.,

em que adequamos o texto original apenas em relação à técnica legislativa.

A ação estratégica “d” do texto do projeto original pretende desenvolver e implantar

projeto de ensino com recursos didáticos e pedagogia específica para a educação de

jovens e adultos. A Sugestão nº 100 do fórum técnico acrescenta ao texto original a

expressão “que permita potencializar e desenvolver as habilidades e competências

dos alunos, garantindo oferta continuada de cursos em colaboração com instituições

de ensino superior, em dois anos”. Adequando o texto à técnica legislativa, somos

pelo acolhimento da ação estratégica “d” e da Sugestão nº 100, na forma do item

5.1.3 do Substitutivo nº 1, excetuando-se o prazo, pelos motivos expostos na análise

da ação estratégica “b”.

Passemos, agora, à analise das sugestões do fórum técnico para introduzir novas

ações estratégicas.

A Sugestão nº 101 pretende implementar, imediatamente, em todas as modalidades

de ensino da rede estadual, a Lei nº 16.683, de 2007, que trata do acompanhamento

social na educação e da intersetorialidade das políticas sociais. Entendemos que o

objeto da lei não se aplica a essa modalidade de ensino, haja vista estar sendo
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implementada no âmbito do Programa Poupança Jovem, voltado aos alunos das

classes regulares. Além disso, consideramos inadequado reafirmar a validade de uma

legislação estadual por meio de outra. Por essas razões, somos pelo não acolhimento

da Sugestão nº 101.

A Sugestão nº 102 pretende garantir e implantar cursos de formação continuada

destinados aos profissionais que atuam na educação de jovens e adultos. O conteúdo

da sugestão já está atendido no tema “Formação e Valorização dos Profissionais de

Educação”.

A Sugestão nº 103 pretende desenvolver a educação profissionalizante, na

modalidade da Educação de Jovens e Adultos, de acordo com a opção do educando

e com a realidade de cada região mineira. Acolhemos a sugestão no tema “Educação

Profissional”,.

A Sugestão nº 104 do fórum técnico propõe uma ação estratégica cujo conteúdo é

genérico e inespecífico. Assim, somos contrários ao acolhimento dessa sugestão.

A Sugestão nº 105 visa a elaborar e implementar proposta político-pedagógica para

a educação de jovens e adultos em conjunto com a sociedade. Essa ação estratégica

já está atendida no item 5.1.3 do Substitutivo nº 1, motivo pelo qual somos pelo não

acolhimento da Sugestão nº 105.

A Sugestão nº 106 pretende prover estrutura física de acordo com a ABNT e equipe

psicopedagógica para o atendimento de pessoas com deficiência ou mobilidade

reduzida nas instituições de educação de jovens e adultos, no prazo de dois anos.

Nos termos da justificativa da ação estratégica “b”, por tratar de padrões básicos para

os alunos deficientes, que já estão sendo abordados no tema “Educação Especial” e,

em razão do item 5.2.2, que atende parcialmente o conteúdo da Sugestão nº 8 do

fórum técnico, somos pelo não acolhimento na forma proposta.

Por fim, gostaríamos de salientar que acrescentamos, por meio dos itens 5.1.4 e

5.1.5, ações estratégicas que visam a garantir no tema “Educação de Jovens e

Adultos” as questões pertinentes à educação de idosos e à alimentação escolar.

Passemos, agora, à análise das metas do projeto original e as alterações sugeridas

pelo fórum técnico.

A meta “a” do texto original visa a reduzir em 60% a taxa de analfabetismo, em
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cinco anos, e erradicá-lo ao final de dez anos. A Sugestão nº 107 do fórum técnico

pretende reduzir, em cinco anos, 80% da taxa de analfabetismo. Os programas já

implementados no sentido de erradicar o analfabetismo no País demonstram que os

percentuais e os prazos definidos pela Secretaria de Estado de Educação são

factíveis, razão pela qual somos pelo acolhimento da meta “a”, conforme a redação

original, no item 5.2.1 do Substitutivo nº 1.

A meta “b” do texto original pretende que, em cinco anos, 100% das escolas que

ofereçam EJA tenham infraestrutura física adaptada às necessidades das pessoas

com deficiência. A Sugestão nº 108 do fórum técnico propõe reduzir esse prazo para

dois anos e acrescenta a expressão “presencial e semipresencial, com infraestrutura

física e psicopedagógica adequada”. As ações e metas relacionadas aos alunos

deficientes são tratadas no tema específico “Educação Especial”.

A meta “c” do texto original propõe padrões básicos de funcionamento implantados

em 50% das escolas que oferecem EJA, em cinco anos, e, em dez anos, em 100%,

priorizando as áreas de maior vulnerabilidade social. A Sugestão nº 109 propõe que

esses padrões básicos de funcionamento sejam implantados em 100% das escolas

que oferecem EJA, num prazo de dois anos. O prazo apresentado na meta “c”

parece-nos por demais dilatado, enquanto o prazo apresentado na Sugestão nº 109,

por demais exíguo. Nos termos do item 5.2.2 do Substitutivo nº 1, somos pelo

acolhimento da meta “c”, estabelecendo a implantação dos padrões básicos de

atendimento, em 50% das escolas da EJA, em três anos, e, em 100%, em seis anos.

A meta “d” pretende aumentar progressivamente o atendimento da demanda de

escolarização básica nos ensinos fundamental e médio da população de jovens e

adultos, até alcançar 100% em dez anos. A Sugestão nº 110 do fórum técnico propõe

reduzir esse prazo para cinco anos. Em razão do elevado grau de evasão nos

ensinos fundamental e médio regular, notadamente nesse último, e do considerável

número de pessoas a serem atendidas na educação de jovens e adultos, somos pelo

acatamento da meta “d”, na sua forma original, conforme item 5.2.3 do Substitutivo nº

1.

A meta “e” pretende que, em três anos, todos os alunos de EJA estejam recebendo

materiais didáticos adequados a essa modalidade de ensino. A Sugestão nº 111
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propõe que se reduza o prazo para um ano e que se entregue todo o material a ser

utilizado durante o ano letivo no ato da matrícula. Quanto ao prazo, somos pela

redução para dois anos. O material didático a ser ofertado pelo Estado deve ser

disponibilizado conforme a necessidade do aluno, complementando, assim, o material

didático distribuído pelo Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de

Jovens e Adultos - PNLA -, criado pela Resolução nº 18, de 24/4/2007. Dessa forma,

somos pelo acolhimento da meta “e”, na forma do item 5.2.4 do Substitutivo nº 1, com

a redução do prazo originalmente determinado, em atendimento à Sugestão nº 111.

A meta “f” do projeto original propõe que, em dois anos, 100% dos Programas de

EJA estejam participando de processo de avaliação externa periódica. A Sugestão nº

112 do fórum técnico faz detalhamento das modalidades de EJA, o que nos parece

desnecessário em um plano de maior abrangência como o PDEMG, razão pela qual

somos pelo acolhimento da meta “f”, nos termos do item 5.2.5.

A meta “g” pretende ampliar para 30% a oferta de vagas de EJA na opção formação

profissional, no prazo de três anos. A Sugestão nº 113 do fórum técnico reduz o prazo

para dois anos e aumenta o percentual de oferta de vagas para 70%. Essa matéria já

está incluída no tema específico “Educação Tecnológica e Formação Profissional”,

razão pela qual somos pela supressão da meta “g” e da alteração pretendida pelo

fórum técnico.

Encerradas as considerações sobre as metas originais do Plano Decenal de

Educação e as alterações apresentadas pelo fórum técnico, passemos, agora, à

análise das sugestões de novas metas.

A Sugestão nº 114 do fórum técnico pretende incluir, no texto original da

proposição, artigo para que o Estado garanta a disponibilidade orçamentária e

financeira para a implementação das metas constantes dos temas integrantes do

Anexo IV do projeto de lei, dentro dos prazos previstos. Conforme já explicitado no

tópico de introdução à análise do Plano Decenal de Educação, essa sugestão não

deve ser acolhida.

A Sugestão nº 115 do fórum técnico visa a garantir, em colaboração com os

Municípios, alimentação escolar de qualidade para o aluno do ensino fundamental e

médio e de Educação de Jovens e Adultos, de acordo com a Medida Provisória nº
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455, de janeiro de 2009. A sugestão foi acolhida no item 5.1.4 do Substitutivo nº 1,

conforme anteriormente mencionado, excetuando-se a menção à medida provisória,

que já se transformou na Lei nº 11.947, de 16/6/2009.

Educação Especial

Oferecida aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento

e altas habilidades ou superdotação, matriculados nas escolas regulares ou

especializadas, a educação especial recebeu tratamento mais significativo nos arts.

58 a 60 da atual LDB do que nas leis anteriores, nas quais o tema era tratado de

forma bastante genérica.

O atendimento educacional especializado das pessoas com deficiência teve início,

no País, em meados do séc. XIX: em 1854, foi criado o Imperial Instituto dos Meninos

Cegos, atual Instituto Benjamin Constant - IBC -, e em 1857, o Instituto dos Surdos

Mudos, atualmente conhecido como Instituto Nacional da Educação dos Surdos - Ines

-, ambos no Rio de Janeiro. No início do século XX foi criado o Instituto Pestalozzi.

Sediado no Rio Grande do Sul, esse instituto voltava-se ao atendimento de pessoas

com deficiência mental. Em 1933, Helena Antipoff instituiu a primeira Sociedade

Pestalozzi do País, em Belo Horizonte e, em 1945, o primeiro centro de atendimento

educacional direcionado a pessoas superdotadas, no Rio de Janeiro. Na primeira

metade do século passado, mais precisamente em 1954, foi fundada, também no Rio

de Janeiro, a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae.

A situação atual da educação especial não pode ser aferida com precisão, uma vez

que os dados relativos à população de pessoas com deficiência, transtornos globais

de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação datam de 2000, quando foi

realizado o último censo demográfico. Embora seja possível aferir o número de

escolas de educação especial e o de alunos matriculados, por meio do censo escolar,

não é possível determinar com exatidão a demanda pela educação especial no País,

nem o percentual da clientela da educação especial que se encontra cursando essa

modalidade de ensino. A divulgação dos resultados do Censo 2010 será de grande

valia para a construção de políticas públicas para os deficientes e correção dos rumos

da educação especial.

Segundo dados do Censo Escolar de 2008, verifica-se que a maior parte das
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instituições que ofertam exclusivamente a modalidade de educação especial são

filantrópicas ou comunitárias. Em nível nacional, 2.121 dos 2.616 estabelecimentos

de educação especial são de responsabilidade da iniciativa privada. Em Minas

Gerais, que tem 432 instituições de educação especial, apenas 53 são públicas. Por

sua vez, há no País 61.830 estabelecimentos de ensino regular que atendem alunos

com necessidades educativas especiais. Em Minas Gerais, são ofertadas vagas para

esses alunos em 5.860 escolas da rede regular de ensino. No caso do atendimento

de alunos da educação especial em classes regulares, a maior parte dos

estabelecimentos é municipal.

Já em relação ao número de matrículas de alunos em idade escolar em Minas

Gerais, verifica-se que os valores são muito baixos em comparação com a população

estadual – cujos dados mais recentes são de 2000 – entre zero e dezessete anos,

com algum tipo de deficiência, que era de 6.189.561 pessoas. Dados do Censo

Escolar de 2008 indicam que há 81.218 alunos matriculados na educação especial

em Minas Gerais. Desses, 43.707 estão matriculados em escolas exclusivamente de

educação especial e 37.511 em escolas regulares. Embora o número de escolas

especializadas seja bem menor que o de escolas regulares que atendem alunos da

educação especial, verifica-se que a maior parte dos alunos com algum tipo de

deficiência encontram-se matriculados em escolas especiais, sendo que as escolas

particulares concentram a maioria das matriculas.

Percebe-se, portanto, que há muito a ser feito para que haja uma inclusão efetiva

de alunos com necessidades educativas especiais nas escolas regulares de Minas

Gerais. É imperativo que o poder público assegure condições adequadas para o

atendimento dessa clientela, tanto nas escolas regulares quanto nas de educação

especial.

A ação estratégica “a” dispõe sobre a definição dos padrões de atendimento da

educação especial. Em virtude da especificidades dessa modalidade de ensino, é

essencial a definição de padrões específicos para o atendimento das necessidades

do alunado, tanto pelo Estado quanto pelos Municípios. Os padrões de acessibilidade

para a rede estadual de ensino já foram definidos pela Secretaria de Estado de

Educação, restando a definição dos demais padrões propostos na ação estratégica.
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Além disso, o Programa 146 - Atendimento à Educação Especial -, do PPAG é

composto por ações que visam garantir a inclusão dos alunos da educação especial,

atender adequadamente suas necessidades e apoiar as escolas de educação

especial. Sugerimos, portanto, o acolhimento da ação estratégica na forma original,

transcrita na ação 6.1.1 do Substitutivo nº 1.

Quanto à ação estratégica “b”, que dispõe sobre a instituição de sistema de

premiação aos docentes, sugerimos sua transferência para o tema “Formação e

Valorização dos Profissionais da Educação”.

A ação estratégica “c” – 6.1.2 do Substitutivo nº 1 -, ao propor a elaboração e

atualização dos projetos pedagógicos das escolas de ensino fundamental,

desconsidera a autonomia que essas instituições têm para elaborar e executar sua

proposta pedagógica, consagrada no art. 12, I, da LDB. Esta Comissão propõe,

então, alteração na ação estratégica original, de forma que o Estado, valendo-se de

sua competência para credenciar, autorizar e fiscalizar o funcionamento das escolas,

possa assegurar que estas elaborem seu projeto pedagógico e o atualizem

periodicamente.

A ação estratégica “d” dispõe sobre a implantação de programas de educação

profissional para portadores de necessidades educacionais especiais. Sugerimos sua

transferência para o tema “Educação Tecnológica e Formação Profissional”, pelos

motivos listados na análise referente a esse tema.

Acolhemos a ação estratégica “e”, na forma da ação 6.1.3 do substitutivo

apresentado por esta Comissão. A ação em comento trata sobre a implantação de

sistema de avaliação adequado às especificidades da educação especial, uma vez

que esta se destina ao atendimento de alunos com deficiência e com outras

necessidades educativas específicas. A Sugestão nº 119, apresentada no fórum

técnico, de instituir instrumentos de avaliação adequados às especificidades de

alunos com deficiência, limita o alcance da ação estratégica, já que a educação

especial não visa atender apenas a alunos com deficiência, motivo pelo qual não a

acolhemos.

A Sugestão nº 131 pretende a ampliação do atendimento educacional a alunos com

deficiência, ao passo que a Sugestão nº 132 pretende criar instrumentos de
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divulgação de experiências docentes. Opinamos por seu acolhimento, propondo

apenas a adequação de seus textos à técnica legislativa, na forma das ações 6.1.4 e

6.1.5.

Tendo em vista as especificidades da clientela da educação especial, sugerimos a

criação de ação estratégica que trate sobre a garantia de alimentação escolar de

qualidade e adequada às necessidades dos alunos dessa modalidade de ensino. O

direito à alimentação escolar é garantido pela Constituição Federal, por meio do art.

208, VII. Além disso, um dos princípios da alimentação escolar, tratada na Lei Federal

nº 11.947, de 16/6/2009, é a universalidade do atendimento aos alunos matriculados

na rede pública de educação básica. No Substitutivo nº 1, essa ação corresponde ao

item 6.1.6.

Quanto às metas para a educação especial constantes no projeto original,

opinamos pela exclusão da meta “a”, que visa adaptar as escolas de educação

especial às necessidades das pessoas com deficiência, uma vez que seu conteúdo

se encontra abrangido na meta “b”, que determina, além da adequação da estrutura

física das escolas, a de mobiliário e equipamentos e de recursos didáticos e

humanos, nas escolas de educação especial.

A meta “b” trata da implantação de padrões de atendimento nas escolas de

educação especial. Sugerimos sua alteração, pois a redação original propõe a

adequação apenas das escolas de educação especial. Conforme disposto no art. 58,

§2º, da LDB, o atendimento de educandos com necessidades especiais só deverá ser

feito em escolas especiais quando não for possível seu atendimento em escolas

regulares. Assim, tanto as escolas de educação especial quanto as regulares devem

dispor de condições adequadas para o atendimento de pessoas com necessidades

especiais, motivo pelo qual a meta “b” foi desmembrada nas metas 6.2.1 e 6.2.2, no

Substitutivo nº 1. A primeira dispõe sobre a implantação de padrões de atendimento

nas escolas de educação especial, ao passo que a segunda versa sobre a garantia

de condições adequadas de atendimento a alunos deficientes matriculados em

escolas regulares. Propomos ainda que sejam priorizadas as regiões cuja demanda

por educação especial é maior, ao invés das regiões de maior vulnerabilidade social,

como propõe a redação original da meta, pois entendemos que a prioridade, neste
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caso, é o atendimento do aluno com necessidades educativas especiais, nas regiões

e localidades onde eles residirem.

A meta “c”, por sua vez, propõe a universalização do atendimento de pessoas com

deficiência. A redação original estipula prazo de dez anos para o cumprimento da

meta, ao passo que a Sugestão nº 125 apresentada no fórum técnico reduz o prazo

para dois anos e a universalização do atendimento nas escolas regulares. Acolhemos

a proposta de universalização do atendimento nas escolas regulares, mas opinamos

pela manutenção do prazo de dez anos, pois o prazo proposto no fórum é

desarrazoado. Em Minas Gerais, há apenas 37.511 alunos com deficiência

matriculados em classes regulares. Segundo dados do Censo Demográfico de 2000,

há, em Minas Gerais, 6.189.561 pessoas, de zero a dezessete anos, que apresentam

algum tipo de deficiência. Partindo da hipótese de que a população de deficientes

entre zero e dezessete anos em Minas Gerais tivesse se mantido constante durante

os últimos nove anos, ainda assim a taxa de atendimento na educação especial no

Estado, em escolas regulares, seria de aproximadamente 0,6%, sendo impossível

elevar esse valor a 100% em apenas dois anos. A meta 6.2.3 do Substitutivo nº 1

contém as alterações citadas.

Opinamos ainda pelo acolhimento, na forma original, da meta “d” – 6.2.4 do

Substitutivo nº 1 –, que objetiva ampliar a oferta de tempo integral nas escolas de

educação especial.

Já em relação à meta “e”, que propõe a instalação, em cada Município de Minas

Gerais, de pelo menos uma escola com recursos adequados ao atendimento de

pessoas com necessidades educacionais especiais, opinamos por sua exclusão, uma

vez que a Secretaria de Estado de Educação já executa o Programa Incluir, cujo

objetivo é justamente o citado acima. De acordo com dados disponíveis no sítio do

Programa Incluir, há 861 escolas estaduais participantes.

A meta “f”, por sua vez, tem por objetivo a implantação de centros especializados

destinados ao atendimento de pessoas com necessidades educacionais especiais,

associadas ou não à deficiência. Foi proposto no fórum técnico, por meio da

Sugestão nº 127, que os centros especializados fossem implantados, também, nas

cidades-polo das regiões do Estado. Embora meritória, a sugestão do fórum não leva
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em consideração o fato de determinados Municípios-sede das SREs serem também

cidades-polo, o que limitaria a eficácia da proposta. Com o intuito de ampliar o

alcance da proposta, sugerimos que os centros sejam implantados nos Municípios-

sede das SREs e em pelo menos um Município das 66 microrregiões estaduais, na

forma da meta 6.2.5 do Substitutivo apresentado por esta Comissão.

Por fim, sugerimos o acolhimento, na forma original, da meta “g”, que trata da

informatização dos serviços de administração escolar das escolas públicas de

educação especial. Segundo dados do Censo Escolar de 2007, há 59 escolas

públicas de educação especial em Minas Gerais, das quais 35 são estaduais e 24 são

municipais. A informatização de processos de trabalho, se realizada

inadequadamente, pode impedir a agilização e racionalização desses processos e

gerar prejuízos ao demandante. A Sugestão nº 128, oriunda do fórum técnico, de

informatizar todas as escolas públicas mineiras de educação especial em apenas dois

anos é inviável, razão pela qual opinamos pela manutenção da redação do projeto

original encaminhado pelo Poder Executivo, na forma da meta 6.2.6 do Substitutivo nº

1.

As Sugestões nºs 120, 121, 130 e 132, apresentadas no fórum técnico, não foram

acolhidas por esta Comissão pelos motivos expostos a seguir. A Sugestão nº 120,

que visa à instituição de formação continuada aos docentes que atuam na educação

especial, é abordada no tema “Formação e Valorização dos Profissionais da

Educação”. Por sua vez, as Sugestões nºs 121 e 130, que versam, respectivamente,

sobre o fomento à intersetorialidade dos órgãos estaduais e sobre a elaboração de

política nacional voltada ao atendimento das demandas psicopedagógicas e de

infraestrutura dos estudantes com deficiência, não são pertinentes ao Plano Decenal

de Educação. De maneira semelhante, a Sugestão nº 122, que visa à implantação

dos serviços substitutivos em saúde mental, não pode ser acolhida, uma vez que os

Centros de Atenção Psicossocial - Caps e Caps AD - são implantados, em regra,

pelos Municípios, com recursos da área de saúde, e não da educação. Por fim, a

Sugestão nº 132, que busca a inclusão, na matriz curricular do ensino público

estadual, de disciplina sobre a cidadania das pessoas com deficiência não pode ser

acolhida, pois o tema da diversidade é recomendado como tema transversal nas
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diretrizes e nos parâmetros curriculares nacionais. É com base em tais diretrizes que

as escolas determinam a metodologia de inserção do tema em sua proposta

pedagógica.

Educação Tecnológica e Formação Profissional

A educação tecnológica e a formação profissional devem estar em sintonia com as

mudanças tecnológicas, as transformações do sistema produtivo e com as principais

questões políticas e sociais trazidas pela economia em escala mundial. Para isso, é

preciso superar a visão dicotômica que afasta tecnologia e sociedade, especialmente

no sistema educacional, lugar de acesso aos conhecimentos necessários para

enfrentar os desafios que o Estado e o País devem solucionar.

O Brasil tem um dos mais significativos parques industriais do mundo, mas os

produtos brasileiros, em geral, têm baixo valor agregado, em razão da pouca

tecnologia neles incorporada. Uma das causas da ausência de competitividade e

inovação na produção é o ainda baixo nível de educação formal da população

brasileira, pois o desenvolvimento científico e tecnológico depende da acumulação

geral de conhecimento e tem caráter multidisciplinar, constituindo-se no patrimônio

cultural do País.

A partir da década de 1990, nas diferentes esferas de governo constatou-se que,

para obter um desenvolvimento sustentado, é necessário atingir níveis cada vez mais

expressivos de escolarização da população. Isso pode ser confirmado ao se avaliar a

correlação entre tais índices e o PIB “per capita”.

É fundamental articular a educação tecnológica e a formação profissional com as

políticas de desenvolvimento econômico locais, regionais e nacional. Tal articulação

não só fortaleceria o desenvolvimento econômico, mas também promoveria a

inclusão social, a melhoria da qualidade de vida e faria com que a população

valorizasse mais a educação formal.

A importância da educação profissional técnica de nível médio é evidenciada pela

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB –, Lei Federal nº 9.394, de

20/12/96, que dedica um capítulo especial para essa modalidade, conforme redação

dada pela Lei Federal nº 11.741, de 16/7/2008.

As alterações promovidas pela citada Lei nº 11.741, de 2008, reintegram a
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educação profissional e tecnológica aos diferentes níveis e modalidades de ensino,

articulando-a à educação regular. No caso do nível médio, a preparação para o

exercício de profissões técnicas poderá ser ofertada pelos sistemas de ensino, desde

que sem prejuízo à formação geral do educando. Tanto a preparação para o trabalho

quanto a habilitação profissional específica poderão ser desenvolvidas diretamente

pelos estabelecimentos de ensino ou realizadas em cooperação com instituições

especializadas, conforme determina o parágrafo único do art. 36-A da LDB.

Em Minas Gerais, o Programa de Educação Profissional - PEP -, da Secretaria de

Estado de Educação, tem por objetivo a qualificação básica para o trabalho. O PEP

também propicia o curso normal de nível médio, para a formação de professores da

educação infantil. Outra ação prevista pelo referido programa é a formação técnica de

nível médio, oferecida pelas escolas da própria rede estadual de ensino, por

instituições conveniadas ou por entidades credenciadas que venham a integrar a

Rede Mineira de Formação Profissional, instituída pelo Decreto Estadual nº 44.632,

de 8/10/2007. Os cursos são gratuitos para os alunos matriculados da rede estadual

regular de ensino e na educação de jovens e adultos.

Entre 2006 e 2008, as vagas na educação profissional no Estado cresceram

21,40% – de 86 mil para 104 mil vagas –, se forem consideradas todas as

vinculações administrativas. Em 2008 foram criadas 39 mil novas vagas para

formação profissional e técnica e, em 2009, serão criadas mais 40 mil novas vagas,

segundo o Secretário-Adjunto de Educação João Filocre Saraiva, em apresentação

sobre o tema no fórum técnico “Plano Decenal de Educação de Minas Gerais”,

realizado em maio de 2009 pela Assembleia Legislativa.

Com o objetivo de ampliar as oportunidades de acesso à educação profissional

técnica de nível médio, foi estipulada meta específica no Plano Decenal de Educação

de Minas Gerais, mais adiante comentada, para que pelo menos 20% dos alunos

matriculados no ensino médio da rede pública também estejam matriculadas no curso

técnico. Se for obtido o percentual de 20% nesse índice, em cinco anos o Estado

passará a ocupar o primeiro lugar nacional. Note-se que a meta para dez anos é que

o percentual atinja 30% dos alunos do ensino médio. As vagas abertas, segundo

dados da Secretaria de Educação, destinam-se tanto a alunos regularmente
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matriculados em escolas estaduais, quanto a pessoas que já tenham concluído o

ensino médio em qualquer rede de ensino.

Esta Comissão propõe nova redação para a ação estratégica “a”, que recebeu o nº

7.1.1, no Substitutivo que apresentamos, incorporando parcialmente a Sugestão nº

77, do fórum técnico, e adequando o texto à técnica legislativa. Esse é um dos casos

em que, na sugestão proposta no fórum técnico, há menção de efetivação “imediata”.

Em todos os casos similares, a expressão foi suprimida no Substitutivo nº 1 para

atender aos requisitos técnicos de um texto legal de planejamento.

As ações estratégicas “b” e “d”, de compatibilização da política de formação

profissional com políticas de geração de empregos e criação de sistemas de

informações sobre os mercados de trabalho, respectivamente, também foram

adequadas à técnica legislativa, na forma dos itens 7.1.2 e 7.1.4 do Substitutivo nº 1,

eliminando-se da redação minudências e explicações desnecessárias contidas nas

Sugestões nºs 78 e 80, do fórum técnico.

A ação estratégica “c” que, no Substitutivo nº 1 recebeu o nº 7.1.3, trata de

parcerias a serem formadas com o objetivo de ampliar a oferta de educação

tecnológica e profissional, foi adequada à técnica legislativa. A Sugestão nº 79

colhida no fórum técnico tem conteúdo bastante semelhante, mas não endossamos

alguns de seus termos, por considerar que as expressões “regime de cooperação” ou

“regime de colaboração” devem ser reservadas apenas para as interações entre os

entes federados. Para as ações de colaboração entre Estado e entidades privadas,

utilizou-se o termo parceria.

Esta Comissão propôs, no Substitutivo nº1, a ação estratégica nº 7.1.5, que se

refere ao fortalecimento da Rede Mineira de Formação Profissional, pertencente ao

Programa de Educação Profissional, programa estruturador da área de resultados

“Educação de Qualidade”, do PPAG. A rede oferece possibilidade de formação

técnica nas instituições que a compõem, disponíveis tanto na modalidade de oferta

integrada ao ensino médio, quanto na modalidade concomitante ao ensino médio ou,

ainda, na subsequente a esse nível, chamada de pós-médio. Pertencem à rede

instituições estaduais, integrantes da rede própria, e conveniadas, que são escolas

públicas federais ou municipais, bem como instituições credenciadas, como as do
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Sistema S, as filantrópicas e as particulares em sentido estrito.

Com relação às metas apresentadas no Substitutivo nº 1, muitas das sugestões

colhidas no fórum técnico foram parcial ou integralmente acatadas, conforme a seguir

explicitado. Cumpre ressaltar, ainda, que as metas relacionadas às diferentes

modalidades de ensino foram incorporadas às ações e metas da Educação

Tecnológica e Formação Profissional, em virtude da pertinência a este tema.

A meta 7.2.1 do Substitutivo nº 1, correspondente à meta “a” do projeto de lei em

epígrafe, trata da oferta de cursos de qualificação básica para o trabalho, e teve seu

prazo consideravelmente reduzido, inclusive em relação à Sugestão nº 86 colhida no

fórum técnico. A meta original – oferta da qualificação básica em 100% das escolas,

em três anos - foi atingida em 91,03% em 2008, segundo dados da Secretaria

apresentados durante o fórum técnico. É possível, por conseguinte, reduzir o prazo

previsto tanto na proposta original quanto na sugestão do fórum.

A meta 7.2.2 trata da relação entre as matrículas no ensino médio e as oferecidas

em cursos técnicos vinculados àquele nível de ensino, de forma a dar nova redação à

meta “b” do projeto de lei sob comento. Como anteriormente mencionado, os índices

propostos colocarão Minas Gerais em primeiro lugar nacional na oferta de educação

técnica de nível médio, superando o Estado do Rio Grande do Sul, atual líder, que

tem índice correspondente a 16%. De forma similar, a meta 7.2.6, que trata da oferta

de cursos de formação profissional aos alunos da EJA, estipula atingir, em três anos,

30% dos matriculados naquela modalidade. O percentual maior, já previsto na meta

“c” do projeto de lei em análise, justifica-se em virtude da demanda dos alunos da

EJA por inserção no mercado de trabalho, já que se trata de público acima da idade

própria em relação aos dos níveis regulares. Por conseguinte, a despeito de não ser

possível acolher as Sugestões nºs 87 e 88, do fórum técnico, a redução dos prazos e

a definição de novos patamares de atendimento contempla, em parte, os objetivos

das referidas sugestões.

A meta “e” não foi objeto de sugestão do fórum. No Substitutivo nº 1, a menção à

Educação a Distância - EAD - buscou corrigir a redação proposta no projeto original,

que era bastante genérica: estipulava-se o aumento de 100% das vagas, sem

referência a um patamar inicial. No fórum técnico não foram apresentadas propostas
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de EAD na Educação Tecnológica e na Formação Profissional pelos grupos de

trabalho. No entanto, as novas tecnologias de comunicação e informação são hoje

ferramentas fundamentais do aprimoramento da relação ensino-aprendizagem. Todos

os grupos de trabalho enfatizaram a importância dos equipamentos de informática e

da internet para o incremento da gestão das unidades escolares e para o trabalho

didático-pedagógico. Dessa forma, esta Comissão propôs a meta 7.2.3, de forma a

incluir a implantação dessa modalidade de ensino, com o intuito de acompanhar a

evolução das tecnologias de comunicação e informação aplicadas à educação

profissional.

Uma das metas originalmente apresentada em outro tema, sob a letra “d”,

correspondendo à Sugestão nº 118, do fórum técnico, refere-se ao tema “Educação

Especial”. A inclusão da meta no tema em comento dá-se porque, no que tange à

formação profissional relacionada à educação especial, o novo formato da Educação

Tecnológica e Formação Profissional na LDB, introduzido pela Lei nº 11.741, de

2008, determina que essa modalidade de ensino deve se articular com os demais

níveis e modalidades. Por isso, a redação proposta naquele tema foi incorporada à

Educação Tecnológica e Formação Profissional, na meta nº 7.2.4.

Da mesma forma, a meta 7.2.5, originalmente inserida de forma genérica nas ações

e metas do tema “Educação Indígena, Quilombola e do Campo”, foi trazida para o

tema da educação profissional. Com o novo formato dessa modalidade na LDB,

introduzido pela Lei Federal nº 11.741, de 2008, antes mencionado, exige-se a

articulação com os demais níveis e modalidades de ensino. A redação foi alterada

para atender à técnica legislativa e para incorporar parcialmente as Sugestões nºs 94,

147 e 155 colhidas no fórum técnico, retirando conteúdos meramente explicativos ou

retóricos.

A meta 7.2.7 visa garantir a expansão da oferta de cursos de educação profissional

nas escolas públicas que integram a Rede Mineira de Formação Profissional, de

modo a não se privilegiar apenas as instituições conveniadas, o que atende, em

parte, a Sugestão nº 96, do fórum técnico. No projeto de lei sob análise não há meta

específica com essa abordagem.

No caso da meta 7.2.8, foi acatado o prazo proposto no fórum técnico, por meio da
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Sugestão nº 89. Os dados da SEE sobre a situação da meta, em 2009, justificam a

redução do prazo proposto na meta “d”, já que “95% das escolas [da educação

básica] com laboratório de informática já estão conectados à internet”, conforme

dados da Secretaria apresentados no fórum técnico. No que diz respeito à redação,

nesta e em outras metas e ações estratégicas, foram retirados verbos e expressões

de natureza apenas retórica como “garantir a instalação”. Parcialmente, a meta 7.2.8

incorpora a Sugestão nº 93 do fórum técnico.

A meta 7.2.9 trata do processo de avaliação externa dos cursos de educação

profissional, conforme proposto na meta “f”, e teve sua redação adequada à técnica

legislativa. Ressalte-se que a Sugestão nº 90, do fórum técnico, tem redação

bastante similar.

Quanto à meta 7.2.10, relativa à informatização dos serviços administrativos, dados

da SEE sobre a situação da meta, em 2009, autorizam a diminuição dos prazos

estipulados na meta “g” do projeto de lei em epígrafe, já que “50% das escolas [da

educação básica estão] com sistema informatizado de administração instalado”,

conforme dados da própria Secretaria. O conteúdo proposto é objeto da Sugestão nº

91, do fórum técnico, que propõe sua aplicabilidade imediata, o que não é razoável.

No que se refere ao fórum técnico, não foram acolhidas as Sugestões nºs 80 a 85 e

92, 95 e 96, que propunham ações e metas a seguir discutidas. Ressalte-se que as

Sugestões 81, 92 e 95 dizem respeito aos temas “Educação Especial” e

“Financiamento e Gestão” e seu conteúdo é abordado naqueles temas.

A efetivação de repasses de recursos às instituições municipais, objeto da

Sugestão nº 85, excede a alçada de um Plano Decenal de Educação. A Lei

Complementar nº 101, de 4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -,

determina que o custeio de despesas de responsabilidade de outro ente federativo só

poderá ser realizado mediante autorização legislativa, previsão orçamentária e

existência de convênio ou termo equivalente.

A Sugestão nº 80 propunha a criação de sistemas de informação sobre o mercado

de trabalho pelo Executivo, o que implicaria detalhamento de atividades típicas

daquele Poder. Acatar meta com tal conteúdo configuraria afronta ao princípio da

separação de poderes e seria, portanto, inconstitucional. É importante ressaltar,
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contudo, que o conteúdo da sugestão está parcialmente atendido na ação estratégica

7.1.4.

A Sugestão nº 96, de efetivação de cursos em cada Município, encontra óbices

diversos. Por exemplo, não é possível saber se haverá demanda em todos os

Municípios para tais cursos. As escolas estaduais de ensino médio estão mais aptas

a indicar a necessidade de eventual oferta de formação profissional, a que devem se

somar as demandas da economia local e regional. Assim, é mais lógico estruturar a

oferta em termos de um índice de atendimento dos alunos matriculados, conforme a

meta 7.2.2, considerando a dinâmica produtiva existente ou a ser fomentada.

A Sugestão nº 83, que propunha transformar, imediatamente, escolas e outros

prédios públicos que estiverem ociosos em centros públicos de formação profissional

depende de análise de conveniência e oportunidade, típica da função executiva do

Estado. Por invadir competência de outro Poder, sua determinação em lei é

inconstitucional.

Já o estabelecimento de regime de cooperação com o poder público estadual, suas

fundações e demais instituições públicas de formação profissional, objeto da

Sugestão nº 79, contraria a lógica, por estipular que poder público estadual

estabeleça regime de cooperação consigo próprio. E a ideia de parceria com as

instituições privadas de ensino e com os setores produtivos já está abarcada pela

redação proposta para a ação estratégica 7.1.3, conforme anteriormente comentado.

A Sugestão nº 84 propunha a exclusividade da oferta de educação tecnológica e

formação profissional em rede própria. Isso contrariaria experiências exitosas em

várias partes do mundo. O estabelecimento de parcerias com o setor produtivo na

educação profissional é prática generalizada em diversos países. A parceria com

empresas, indústrias, instituições hospitalares, dentre outras, tem por objetivo

possibilitar ao estudante acesso a equipamentos, linhas de produção, laboratórios,

sistemas e máquinas, bem como a monitores experientes, que o sistema estadual de

educação não tem recursos nem estrutura para propiciar. Justamente com esse

fundamento, a LDB, tanto em seu texto original, quanto na reformulação determinada

pela Lei Federal nº 11.741, de 16/7/2008, afirma que a oferta da educação

profissional pode ser feita por meio de parcerias com instituições especializadas.
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Por último, a Sugestão nº 82 pretendia implementar cursos profissionalizantes em

toda a rede estadual. Não foi acatada, porque a rede estadual compreende também o

ensino fundamental obrigatório, cujo público, em idade própria, não pode receber

formação profissional, uma vez que há vedação constitucional ao trabalho do menor

de 14 anos, estipulada no art. 7º, XXXIII. A mesma orientação está contida no art. 60

da Lei Federal nº 8.069, de 13/7/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto,

não faz sentido implementar a modalidade educação profissional em todas as

escolas.

Com a incorporação das sugestões colhidas no fórum técnico e os ajustes

propostos por esta Comissão, apresentamos de forma consolidada as ações

estratégicas e metas do tema “Educação Tecnológica e Formação Profissional”

propostas no Substitutivo nº1.

Educação Indígena, do Campo e Quilombola

As múltiplas raízes étnicas do povo brasileiro, somadas à grande extensão territorial

e variedade de condições geográficas do País resultaram em grande diversidade de

usos, costumes e saberes. Essa diversidade reflete-se de maneira bem particular em

Minas Gerais, que integra várias influências. O Estado deve instituir uma política

educacional não apenas destinada a ensinar, mas, também, a preservar os valores e

culturas de seu povo. É por esse motivo que se justifica o tratamento especial dado à

Educação Indígena, do Campo e Quilombola no Plano Decenal de Educação do

Estado.

Educação Indígena

Havia mais de cem grupos indígenas em Minas Gerais. População quase em

extinção, os índios do Estado estão atualmente reduzidos a nove grupos, como os

Xacriabá, Krenak, Maxacali, Pataxó e Pankararu. A educação indígena se caracteriza

pelos processos tradicionais de aprendizagem e aquisição dos saberes peculiares de

cada etnia, conhecimento transmitido de forma oral, nos rituais e nos mitos. Já a

educação escolar indígena complementa os conhecimentos tradicionais por

processos de ensino-aprendizagem que lhes garantam acesso aos códigos escolares

não indígenas. São propostas da educação escolar indígena a formação da

consciência da cidadania, a promoção de suas culturas e a apropriação das
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estruturas da sociedade não indígenas, para a melhoria das condições de vida.

Abandonam-se, assim, os pressupostos educacionais que visaram à

homogeneização da sociedade brasileira pela aculturação e assimilação.

Segundo dados do Inep-2008, reproduzidos na Portaria nº 10, de 2009, do

Conselho Nacional de Educação “o total geral das matrículas na Educação Escolar

Indígena, no Brasil, por nível e modalidade de ensino corresponde a 205.871

matrículas, distribuídas da seguinte maneira: 1.314 matrículas nas creches; 18.976 na

pré-escola; 151.788 no ensino fundamental; 11.466 no ensino médio; 1.367 na

educação profissional; 203 na educação especial e 20.766 na educação de jovens e

adultos”.

Em relação ao total de matrículas no meio urbano, de aproximadamente 46

milhões, a realidade revelada pelos dados atesta a escassez de políticas públicas e

de acesso à escola para os alunos da Educação Indígena no País. Fundamental é,

portanto, ações e metas eficazes no Plano Decenal de Educação, como instrumento

de implementação da Educação Indígena no Estado.

Educação do Campo

A educação do campo deve ser entendida como uma forma de revalorização do

campo e de emancipação e cidadania, colaborando com o desenvolvimento

sustentável regional e nacional.

Para a maioria dos que trabalham com a educação do campo, as dificuldades

existentes para o sucesso dessa modalidade de ensino são a falta de estrutura, de

professores capacitados e de transporte escolar e material didático-pedagógico

adequados. Mas fundamental, também, é a mudança do atual modelo de educação,

que não vem preparando os alunos nem para o mundo urbano nem para o mundo do

campo, com suas diferentes expressões culturais, de vida e de convivência.

O documento “Indicações para subsidiar a construção do Plano Nacional de

Educação 2011 - 2020”, destaca que, segundo dados do Inep/2008, o total de

matrículas da educação básica do meio rural corresponde a quase 7 milhões,

enquanto no meio urbano esse número corresponde a aproximadamente 46 milhões.

O documento constata, então, que “mesmo considerando a menor população

residente no meio rural, se comparada à população das cidades, os dados revelam a
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desigualdade na oferta da educação básica, identificando que a universalização na

área urbana está muito mais acelerada”. Isso demonstra a necessidade de

implementação de uma política educacional dirigida às populações do campo, que

vise a construir projetos político-pedagógicos sintonizados com a realidade e as

necessidades locais e a ampliar o acesso de crianças, adolescentes, jovens e adultos

à todos os níveis da educação básica.

Educação Quilombola

Uma evidência da importância que atribui, na atualidade, à valorização da

diversidade étnico-racial é que, a partir de 2010, as escolas brasileiras públicas e

particulares, dos ensinos fundamental e médio, deverão incluir no conteúdo

programático aspectos culturais e históricos indígenas e afro-brasileiros. A

obrigatoriedade é amparada pela Lei nº 11.645, de 10/3/2008, que altera a Lei n°

9.394, de 20/12/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para

incluir o tema história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo oficial da rede

de ensino, visando ao resgate das contribuições sociais que esses dois grupos

trouxeram à história do País. De acordo com a lei, os conteúdos serão ministrados

em diferentes áreas do currículo escolar, especialmente nas disciplinas de Literatura,

História Brasileira e Educação Artística, e os estudantes serão avaliados por meio da

interdisciplinaridade, como ocorre hoje nos processos seletivos, além das avaliações

educacionais.

Um quilombo era um local de refúgio dos escravos no Brasil, em sua maioria negros

e mestiços, havendo, também, minorias indígenas e brancas. A formação de

quilombos em Minas Gerais foi intensa, principalmente com o advento da mineração,

chegando a existir, no período de 1710 a 1798, cerca de 120. Ao contrário do que se

imagina, os quilombos existentes no período colonial não eram localizados apenas

em lugares ermos e isolados. Em Minas Gerais, muitos quilombos pequenos se

fixaram nos arredores das vilas, centros urbanos e fazendas.

As experiências bem-sucedidas com educação diferenciada em comunidades

quilombolas justificam o esforço para multiplicar essa prática. A necessidade de

escolas com formação distinta para crianças, jovem e adultos quilombolas deve-se à

importância do reconhecimento e valorização de sua cultura e origem, para que
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possam superar o preconceito ainda existente. Em que pese o número significativo de

estudantes nessas áreas, poucas escolas trabalham métodos pedagógicos focados

na identidade étnica. Atender à diversidade étnica no meio rural exige um esforço

ainda maior.

Procedendo à análise do tema em apreciação, que agrega a educação indígena, do

campo e quilombola, julgamos necessário que existam ações estratégicas específicas

que determinem a elaboração de projeto político-pedagógico e a realização de

processo de avaliação sistêmica específicos aos alunos atendidos nas três

modalidades de ensino. Dessa forma, com o objetivo de implementar uma educação

inclusiva e de qualidade, são criadas metas para instituir padrões básicos e modelos

de funcionamento para as escolas indígenas, do campo e remanescentes de

quilombos; universalizar o atendimento aos alunos; implantar laboratório de

informática conectado à “internet”, em todas as escolas; e forneçam alimentação

escolar de qualidade.

Durante o fórum técnico “Plano Decenal de Minas Gerais: Desafios da Política

Educacional” foram apresentadas alterações às ações estratégicas e às metas do

tema Educação Indígena, do Campo e Quilombola, constantes do Projeto de Lei nº

2.215/2008. Na medida do possível, buscamos incorporá-las ao texto do Substitutivo

nº 1, que apresentamos ao final do nosso parecer, adequando o resultado à técnica

legislativa e à capacidade administrativa e financeira do Estado.

Inicialmente, gostaríamos de esclarecer que, no tema em questão, os participantes

sugeriram substituir a expressão “educação rural”, que aparece no projeto original,

por “educação do campo”, a qual acatamos em nosso substitutivo. A utilização do

termo “educação do campo” busca expressar o trabalho, a cultura e as relações

sociais de pessoas do campo, diferentemente do termo “educação da zona rural”, que

traz uma conotação negativa de que a zona rural é local da ignorância e da pobreza.

A bem da verdade, essa concepção de que a zona rural é atrasada tem levado o

poder público ao descaso para com a educação na região, fortalecendo o perverso

paradigma “de estudar para sair do campo” ou “sair do campo para estudar”, que

intensifica a migração do campo para a cidade.

Pretenderam, também, os participantes do fórum técnico acrescentar ao texto
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original a expressão “afrodescentes”. Deixamos de acolher essa sugestão, pois a

existência de escolas específicas para afrodescentes e de educação afrodescendente

configuraria ato discriminatório e excludente. Há hoje escolas regulares e especiais,

situadas em áreas indígenas, do campo e remanescentes de quilombos, cujo

diferencial é a abordagem metodológica adequada às características peculiares às

populações e às condições próprias dos locais e culturas onde elas se inserem, mas

essas escolas não restringem seu conteúdo à cultura local nem proíbem o ingresso

de estudantes que não sejam afrodescendentes ou indígenas. Seguindo linha de

raciocínio similar, também deixamos de acolher a pretensão dos participantes do

fórum técnico de acrescentar a expressão “comunidades tradicionais” ao texto do

projeto orginal.

A Ação Estratégica “a” do projeto original visa a definir, em dois anos, padrões de

atendimento da educação indígena, do campo e de comunidades remanescentes de

quilombos, com os aspectos que lhes são peculiar. A Sugestão nº 134 do fórum

técnico acrescenta ao texto as expressões “diversidade geográfica, histórica e

cultural” e “democrática”, além de antecipar o prazo de definição dos padrões de

atendimento em um ano. Os padrões de atendimento da educação indígena, do

campo e de comunidades remanescentes de quilombos ainda estão sendo

formulados e, dada a complexidade e diversidade desse trabalho, a redução do prazo

é prejudicial. No tocante aos acréscimos propostos, eles apenas reafirmam o óbvio,

ou seja, a gestão escolar deve ser democrática, o que já é definido legalmente, e

deve ser respeitada a diversidade dos alunos, que é a própria razão dessa

modalidade de ensino. Dessa forma, somos favoráveis à manutenção da redação

constante no projeto original, que consta no item 8.1.1. do Substitutivo n° 1.

A Ação Estratégica “b” do projeto original visa a elaborar e definir projetos

educativos próprios a essas modalidades de ensino. A Sugestão nº 135 do fórum

técnico pretende que haja uma colaboração com as instituições de ensino superior,

para atender a educação diferenciada nas escolas do campo, indígenas e

remanescentes de quilombos e que os projetos educativos sejam adequados a cada

realidade e ao calendário agrícola, garantindo-se a atualização e o acompanhamento

desses projetos. No tocante à colaboração das instituições de ensino superior, a
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vinculação é inadequada em razão da autonomia da administração pública para

formar parcerias. Caso sejam necessárias, a administração pública certamente as

formará, dando preferência às instituições públicas estaduais de ensino superior. No

que concerne ao acréscimo de que os projetos educativos sejam adequados a cada

realidade e ao calendário agrícola, vamos, na medida do possível, agrega-los à

proposta, mesmo cientes, de que já estão, em certa medida, assegurados no art. 28

da LDB. Somos, pois, favoráveis à Ação Estratégica “b”, na forma do item 8.1.2.

A Ação Estratégica “c” da proposta original visa a criar sistema de premiação dos

professores. Os participantes do fórum técnico decidiram pela supressão da matéria.

Essa questão será devidamente analisada no tema “Formação e Valorização dos

Profissionais de Educação”.

A Ação Estratégica “d” da proposta original visa a elaborar ou atualizar, em dois

anos, os projetos político-pedagógicos dessas modalidades de educação. A Sugestão

nº 136 do fórum técnico pretende acrescentar as expressões “currículos,

metodologias e formação em alternância” e “de forma participativa e contextualizada

e considerando as manifestações culturais locais” ao texto original. Em razão da

autonomia pedagógica das escolas, o Estado deve colaborar na elaboração ou

revisão dos projetos pedagógicos. Quanto aos acréscimos, mantemos nossos

posicionamentos em relação aos itens anteriores. Assim, somos favoráveis a essa

ação estratégica, na forma do item 8.1.3 do Substitutivo nº 1.

A Ação Estratégica “e” pretende implantar sistema de avaliação sistêmica que

atenda à especificidades da educação indígena, do campo e de comunidades

remanescentes de quilombos. A Sugestão nº 137 do fórum técnico acrescenta ao

texto a expressão “em articulação com a sociedade civil”. Somos favoráveis à

manutenção do texto do projeto original, nos termos do item 8.1.4, que apresentamos,

pois a avaliação dessas modalidades de educação pressupõe conhecimento técnico

suficiente para considerar as suas especificidades.

A Sugestão nº 138 objetiva implementar e garantir como disciplina, na matriz

curricular de licenciatura e formação continuada, a diversidade étnico-racial, a

vulnerabilidade social, a educação indígena, do campo e de comunidades

remanescentes de quilombos, assegurando o ensino da língua materna e uma
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educação intercultural e bilingue. Somos pelo não acolhimento dessa sugestão, pois

contraria a autonomia curricular garantida ás instituições de ensino superior.

A Sugestão nº 139 objetiva implementar a Resolução do Conselho Nacional de

Educação nº 1/2004, a Lei Federal nº 11.645, de 2008 e a Resolução do Conselho

Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação nº 8, de 2009, que

tratam do ensino da história e da cultura afro-brasileira, africana e indígena. Em razão

desses dispositivos legais e por orientação da Secretaria de Estado de Educação, o

conteúdo curricular já está sendo implementado, motivo pelo qual somos pelo não

acatamento dessa sugestão.

A Sugestão nº 140 pretende aprovar, regulamentar e implementar as diretrizes

operacionais para a educação básica nas escolas indígenas, do campo e de

comunidades remanescentes de quilombos. A sugestão foi acolhida no item 8.2.6 do

Substitutivo nº1, que trata do modelo de organização e funcionamento das escolas.

A Sugestão nº 141 visa a garantir alimentação escolar de qualidade, na cidade e no

campo, priorizando os produtos provenientes da agricultura familiar de acordo com a

Medida Provisória nº 455, de 2009. A sugestão foi acolhida no item 8.1.5 do

Substitutivo que apresentamos, excetuando-se a menção à medida provisória, que já

se transformou na Lei nº 11.947, de 16/6/2009.

A Sugestão nº 142 pretende extinguir a política de nucleação das escolas do campo

em área urbana e expandir as redes de ensino estadual e municipais nas

comunidades, em conformidade com a Resolução CNE-CEB nº 3, de 2008. Deixamos

de acatá-la em razão de a norma legal citada não ser pertinente à matéria e porque,

eventualmente, a nucleação no campo se faz necessária.

A Sugestão nº 143 objetiva alterar a composição dos Conselhos Municipais e

Estadual da Educação, incluindo representação social indígena, do campo e de

comunidades remanescentes de quilombos. Somos contrários a essa sugestão por

não ser pertinente ao Plano Decenal de Educação e por ser a matéria de iniciativa

dos Poderes Executivos Estadual e Municipal, em projeto de lei específico.

A Sugestão nº 144 visa a expandir e implementar o projeto “Oca da Saúde”, com

práticas alternativas, integrativas e complementares (massoterapia, terapia

comunitária, homeopatia, geoterapia, acupuntura, fitoterapia) para as escolas
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indígenas, do campo e de comunidades remanescentes de quilombo. Deixamos de

acolher essa sugestão por tratar de matéria não pertinente ao tema do PDEMG.

A Sugestão nº 145 visa a adotar o termo “educação do campo” como referência das

escolas e do projeto educacional desse segmento. A sugestão já está atendida.

A Sugestão nº 146 visa a desenvolver e implementar políticas educacionais de

valorização da população do campo. Deixamos de incorporá-la ao tema em razão de

ser este já ser objetivo principal de todas as ações estratégicas e metas do tema.

A Sugestão nº 147 visa à reformulação, no prazo de dois anos, de todo o currículo e

organização do tempo e espaço das escolas do campo conforme as “Diretrizes

Operacionais para as Escolas do Campo” que consideram que a educação básica,

desde o ensino fundamental, e a Educação de Jovens e Adultos, não devem ser

dissociadas da formação tecnológica e profissional. A pretensão está devidamente

analisada no tema específico “Educação Tecnológica e Ensino Profissional”.

A Sugestão nº 148 pretende implementar em todos os Municípios do Estado, em

três anos, o Programa Projovem Campo - Saberes da Terra, atendendo inclusive

pessoas com idade acima de 29 anos. O Estado de Minas Gerais é parceiro desse

programa, não havendo razão, portanto, de se vincular expressamente essa parceria

no PDE. Ademais, esse programa é dirigido a jovens agricultores com idade de 18 a

29 anos, alfabetizados, mas que não completaram o ensino fundamental. Assim,

parte da pretensão não pode ser atendida. E, finalmente, em 2009, o programa

disponibilizou apenas 24 mil vagas para todo o País, o que torna inexequível a

abrangência pretendida em um prazo de três anos. Por essas razões, somos pelo

não acolhimento da sugestão.

A Meta “a” visa implantar, em cinco anos, em 100% das escolas indígenas, do

campo e de comunidades remanescentes de quilombos, estrutura física adaptada às

necessidades das pessoas com deficiência. A Sugestão nº 148 visa reduzir esse

prazo para dois anos. Essa meta e, por via de consequência, a sugestão foi analisada

no tema “Educação Especial”.

A Meta “b” prevê padrões básicos de funcionamento implantados em 70% das

escolas rurais, indígenas e de comunidades de remanescentes de quilombos, em

cinco anos, e em 100%, em 10 dez anos. A Sugestão nº 149 do fórum técnico altera,
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na íntegra, o texto, para garantir, em três anos, água, luz, esgoto, laboratório de

informática com conexão à internet, estradas apropriadas e transporte escolar de

qualidade para 70% das escolas indígena, do campo e de comunidades

remanescentes, e para 100% das escolas, em cinco anos. Dada a complexidade de

implantação de padrões básicos de atendimento nessas escolas, somos pela

permanência dos prazos e dos percentuais constantes do projeto original. No tocante

aos acréscimos, consideramos desnecessário detalha-los, pois a construção dos

sistemas de água, luz e esgoto e o fornecimento de transporte escolar seguem

padrões rígidos da legislação pertinente; os laboratórios de informática serão tratados

em uma meta específica; e a construção e manutenção da maioria das estradas a

que se referem a sugestão são de competência do Poder Executivo Municipal. Assim,

somos pelo acatamento dessa meta, na forma do item 8.2.1 do Substitutivo n° 1.

A Meta “c” visa a universalizar, em dez anos, o atendimento escolar das crianças e

jovens indígenas e das comunidades remanescentes dos quilombos, em todos os

níveis da educação básica. A Sugestão nº 150 do fórum técnico reduz o prazo para

cinco anos e acrescenta ao texto a expressão “em colaboração com os Municípios”.

Dentro da lógica de ação do Estado no tema em análise, parece-nos adequada a

redução sugerida pelo fórum técnico. Quanto ao acréscimo ao texto, ele já está

previsto no “caput” e no parágrafo único do art. 2º desta Lei. Desde modo, somos

pelo acatamento da Meta “c”, nos termos do item 8.2.2 do Substitutivo n° 1.

A Meta “d” pretende que, em cinco anos, todas as escolas indígenas, do campo e

das comunidades remanescentes dos quilombos sejam equipadas com recursos

didáticos e infra-estrutura física necessários a uma educação de qualidade e com

professores habilitados. A Sugestão nº 151 do fórum técnico altera o texto para

garantir, em dois anos, professores habilitados e com formação específica,

infraestrutura física e recursos didáticos adequados a uma educação de qualidade e

diferenciada para 100% dessas escolas. Essa sugestão já foi atendida e incluída nos

itens 8.1.1 e 8.2.1.

A Meta “e” pretende instalar, em três anos, laboratórios de Informática, conectados

à internet, em 100% das escolas indígenas, do campo e das comunidades

remanescentes dos quilombos. A Sugestão nº 152 reduz esse prazo para dois anos e
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exige suporte técnico de profissionais especializados e a manutenção e atualização

dos equipamentos e programas. Em relação ao prazo, somos favoráveis à redução

sugerida. Quanto às demais alterações, discordamos, uma vez que a instalação é

efetuada, sempre, por técnicos especializados, que, inclusive, estão ensinando

alguns alunos a realizarem a manutenção básica dos equipamentos e a atualização

necessária dos programas. Dessa forma, somos pelo acolhimento da meta em

comento, na forma o item 8.2.3

A Meta “f” pretende desenvolver e consolidar, no prazo de cinco anos, modelo de

organização e funcionamento das escolas indígenas, do campo e de comunidades de

remanescentes de quilombos. A Sugestão nº 153 do fórum técnico pretende reduzir o

prazo para três anos, substituir a palavra “modelo” do projeto original por “diretrizes” e

acrescentar a palavra “implantação” e a expressão “incorporando a metodologia da

formação em alternância, adequando o currículo e a organização do tempo-espaço

escolar às especificidades locais e considerando as manifestações culturais”. Somos

favoráveis à redução de prazo pretendida. No entanto, reforçando nossas

considerações anteriores, achamos desnecessários os detalhamentos apresentados,

pois são especificidades dessas modalidades de ensino, que devem ser acatadas em

razão da legislação pertinente. Assim, acolhemos a meta, na forma do item 8.2.4.

Passemos, agora, a analisar as sugestões de novas metas apresentadas durante o

fórum técnico.

A Sugestão nº 154 pretende adicionar ao texto do projeto de lei o seguinte artigo:

“O Estado garantirá a disponibilidade orçamentária e financeira para a implementação

das metas constantes dos temas integrantes do Anexo IV desta lei, dentro dos prazos

previstos”. Conforme já explicitado no tópico de introdução à análise dos temas do

Plano Decenal de Educação, essa sugestão não deve ser acolhida.

A Sugestão nº 155 do fórum técnico objetiva implementar, em três anos, o ensino

médio e profissionalizante nas escolas indígenas, do campo e de comunidades

remanescente de quilombos, em parceria com os Municípios e em consonância com

os processos produtivos e ambientais locais, garantindo aos jovens e adultos sua

permanência no campo. Essa matéria está devidamente analisada no tema específico

“Educação Tecnológica e Ensino Profissional” e atendida nos itens 8.1.6 e 8.2.5.
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A Sugestão nº 156 visa, em cinco anos, ao mapeamento e à regulamentação das

comunidades diversificadas, com a participação de seus representantes. A matéria

está vinculada às ações da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e da

Fundação João Pinheiro e não ao Plano Decenal de Educação, razão pela qual

deixamos de acolhê-la.

A Sugestão nº 157 visa a implementar, em um ano, a lei das relações étnico-raciais

no ambiente escolar. Pelas mesmas razões aludidas na Sugestão nº 139, deixamos

de considerar a Sugestão 157.

A Sugestão nº 158 do fórum técnico visa a ampliar, em três anos, a oferta de cursos

de licenciatura, em diferentes áreas do conhecimento, em todas as instituições de

ensino superior, para a formação específica de educadores indígena, do campo e de

comunidades remanescentes de quilombos, valorizando a formação em alternância,

presencial e a distância, com a participação da sociedade civil organizada. Por se

tratar de matéria sobre a capacitação inicial e contínua dos professores, a mesma foi

devidamente apreciada no tema específico “Valorização e Formação dos

Profissionais de Educação”.

Educação nos Sistemas Prisional e Socioeducativo

O Estado de Minas Gerais contava, em 2007, cerca de 38 mil adultos presos, de

ambos os sexos, dos quais 22 mil estavam no Sistema de Defesa Social e 16 mil

estavam sob a guarda da Polícia Civil. Além das instituições que abrigam os presos

adultos, o Estado também é responsável pelas unidades de internação para os

adolescentes que receberam medida socioeducativa restritiva de liberdade, nos

termos do art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A educação formal pode ser um meio facilitador do processo de ressocialização e

atendimento humanizado dessas pessoas temporariamente excluídas do convívio

social. Assim, é fundamental promover e adequar as políticas educacionais de

atendimento aos internados e presos, além de desenvolver ações que valorizem e

estimulem os professores que atuam nas unidades prisionais e centros

socioeducativos.

A matéria encontra respaldo na parte de objetivos e metas da Educação de Jovens

e Adultos - EJA -, do Plano Nacional de Educação, Lei Federal nº 10.172, de 2001,
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estipulados para implantar, “em todas as unidades prisionais e nos estabelecimentos

que atendam adolescentes e jovens infratores, programas de educação de jovens e

adultos de nível fundamental e médio, assim como de formação profissional,

contemplando para esta clientela as metas n.º 5 [fornecimento pelo MEC de material

didático-pedagógico] e n.º 14 [oferta de programas de educação a distância]”.

Conforme o art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, Lei Federal nº

8.069, de 1990, o adolescente - assim considerado o maior de 12 anos - pode

receber medida socioeducativa de restrição de liberdade. Como a EJA tem como

público-alvo os maiores de 15 anos, adolescentes entre 12 e 14 anos que tenham

recebido medida de restrição de liberdade não seriam atendidos pela educação nos

sistemas prisional e socioeducativo, se concebida exclusivamente no âmbito da

Educação de Jovens e Adultos.

A Câmara dos Deputados aprovou, em 9 de junho de 2009, o Projeto de Lei nº

1.627/2007, do Poder Executivo, que cria o Sistema Nacional de Atendimento

Socioeducativo - Sinase - e regulamenta as medidas aplicáveis em casos de atos de

infração cometidos por adolescentes. O projeto teve origem em resolução do

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - Conanda - e ainda

depende de aprovação no Senado.

De acordo com a Resolução Conanda-CNAS nº 1, de 13/12/2006, que instituiu o

Sinase, a manutenção de unidades e de programas de atendimento para a execução

das medidas socioeducativas de semiliberdade e de internação, inclusive de

internação provisória, é de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal.

O Sinase aborda diversos aspectos referentes ao atendimento socioeducativo dos

adolescentes autores de atos infracionais. Dentre os parâmetros socioeducativos a

serem cumpridos, destaca-se o de fornecer os meios e os instrumentos necessários à

formação inicial e continuada para os servidores públicos e as equipes das entidades

conveniadas envolvidas no atendimento ao adolescente em conflito com a lei,

especialmente às equipes de atendimento e de órgãos responsáveis pela execução

de políticas de saúde, educação, segurança e outras destinadas aos adolescentes

em unidades socioeducativas.

A unidade socioeducativa, no âmbito do Sinase, é o espaço que concentra e integra
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o atendimento ao adolescente e deve ter autonomia técnica e administrativa, além de

quadro próprio de pessoal para o desenvolvimento de programas de atenção e

projetos pedagógico específicos. Para isso, cada unidade poderá abrigar, no máximo,

40 adolescentes, conforme a Resolução nº 46, de 1996, do Conanda.

A existência dessa estrutura física, com fundamento em projeto pedagógico e com

profissionais capacitados, é condição da humanização do atendimento aos

adolescentes. Em suas dimensões básicas, esse atendimento determina que haja

espaço com salas de aulas apropriadas, sala de professores e local para

funcionamento da secretaria e da direção escolar (Cf: BRASIL. Presidência da

República. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Conselho Nacional dos Direitos

da Criança e do Adolescente. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo –

Sinase. Brasília: Conanda, 2006, p. 50).

De acordo com a Diretoria de Formação e Saúde do Adolescente da Secretaria de

Estado de Defesa Social, os centros socioeducativos de Belo Horizonte oferecem aos

adolescentes educação regular nos níveis fundamental e médio. Apenas o Centro

Socioeducativo de Teófilo Otôni oferece a modalidade EJA, mas não para todos os

adolescentes ali internados. Ressalte-se que a maioria dos adolescentes se encontra

cursando o ensino fundamental e que são poucos os que já alcançaram o nível

médio.

Em 2008, houve 5.109 registros de adolescentes que passaram pelos centros

socioeducativos ou casas de semiliberdade no Estado3. Desse total, 41,8% não

tiveram seu nível de escolaridade registrado no sistema. Entre aqueles cujo nível de

escolaridade foi registrado, 54% estão no ensino fundamental e 42,4% deles cursam

os anos finais desse nível de ensino. Apenas 4% estão no ensino médio. Surpreende

haver dois registros referentes a adolescentes com nível superior incompleto e um

referente a jovem com nível superior completo.

Com relação à faixa etária daqueles que tiveram seu nível de escolaridade

registrado, cerca de 27% dos registros referem-se a adolescentes entre 17 e 18 anos.

A faixa entre 15 e 16 anos detém aproximadamente 20% dos registros e os anos

iniciais da adolescência - 12 a 14 anos - correspondem a quase 6% dos registros.

Deve ser enfatizado o fato de haver, no sistema, registros relacionados à faixa etária
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de 19 a 21 anos, que se referem àqueles que receberam medidas socioeducativas

imediatamente antes de completarem 18 anos.

Ainda não há oferta de educação na internação provisória, que exige uma ação

específica, em virtude do tempo máximo de duração da medida (até 45 dias).

Também não há oferta de educação profissional regular concomitante ao ensino

médio nas unidades de internação. Há apenas cursos profissionalizantes oferecidos

em parceria com o Sistema S.

Partindo-se do pressuposto de que a educação é fundamental ao processo de

ressocialização daqueles que se encontram compulsoriamente à margem do convívio

social, a oferta do ensino é também essencial no âmbito do sistema prisional, como

requisito de um atendimento humanizado aos presos e com vistas à proteção da

sociedade que deverá, mais tarde, receber de volta os que já cumpriram suas penas.

Até o século XX, o sistema carcerário era considerado primordialmente como um

local de contenção de pessoas, de detenção para os indivíduos socialmente

perigosos. Não se propunha a requalificação dos presos, a sua reeducação ou a

busca de sua adequada reinserção social após o cumprimento da pena.

Atualmente, são várias as finalidades que o regime prisional visa alcançar, além do

confinamento, da punição e da intimidação individual e social. A ressocialização, por

meio da educação, em especial do aprendizado técnico ou profissional que permita

ao preso exercer uma atividade laborativa e adaptar-se no seu retorno à sociedade, é

hoje um dos principais escopos do sistema. O processo disciplinar da prisão busca,

assim, articular as funções de punir e reeducar o preso por meio da sua retirada do

convívio social e do fornecimento de meios adequados para a sua formação.

O sistema penitenciário brasileiro, entretanto, não consegue atingir o objetivo de

ressocializar seus internos. A superlotação das prisões, as precárias e insalubres

instalações físicas, a falta de treinamento dos funcionários responsáveis pela

reeducação da população carcerária e a própria condição social dos que ali estão

recolhidos são alguns dos principais fatores que contribuem para o fracasso do

sistema no tocante à recuperação social do apenado.

No que se refere à educação, a população penitenciária no Brasil, segundo dados

do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, é composta por
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jovens com menos de trinta anos e de baixa escolaridade, a maior parte dos quais é

constituída por analfabetos, semianalfabetos e pessoas que não tiveram condições

de concluir o ensino fundamental. Se essa realidade não for transformada, qualquer

tentativa de reintegração do preso está fadada ao fracasso.

Desse modo, entendemos que a educação nos sistemas penitenciário e

socioeducativo deve constituir um tema específico no Plano Decenal de Educação do

Estado de Minas Gerais, conforme sugestão apresentada em Juiz de Fora, durante a

fase de interiorização do fórum técnico. Além disso, essa modalidade de educação se

insere também nos níveis regulares de ensino, não se confundindo com o escopo da

educação de jovens e adultos.

Para assegurar o tratamento adequado a tais condições pedagógicas especiais, é

fundamental que sejam estabelecidas as ações estratégicas e metas a seguir

explicitadas.

Note-se que, das sugestões de ações estratégicas e metas apresentadas nas

discussões do fórum técnico, apenas a que menciona a destinação de recursos

orçamentários – Sugestão nº 166 – não foi acatada, pelas razões explicitadas na

introdução do tópico referente à análise dos temas do PDEMG. As demais foram

acatadas na íntegra ou tiveram a redação modificada apenas quanto à técnica

legislativa ou, ainda, foram aglutinadas, quando interrelacionadas.

Vale mencionar que, no início das discussões, os grupos de trabalho do fórum

técnico reivindicaram a inclusão de adicional de periculosidade para os profissionais

da educação que atuassem nos sistemas prisional e socioeducativo. Isso foi

superado, a partir dos argumentos a seguir analisados.

É preciso esclarecer que, no Estado de Minas Gerais, o adicional de remuneração

para as atividades perigosas é assegurado ao servidor público civil pela Constituição

Estadual no art. 31, § 6º, III. Entretanto, o conteúdo dessa garantia – definição do que

seja atividade perigosa – dá-se no âmbito do direito material que dispõe sobre o

tema, ou seja, o direito do trabalho. Há, assim, dois dispositivos legais que relacionam

as atividades consideradas perigosas, para o efeito de percepção do adicional de

periculosidade. O art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT - define as

hipótese relativas ao contato permanente com inflamáveis ou explosivos em
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condições de risco acentuado, e a Lei Federal n.º 7.369, de 1985, enuncia a

possibilidade de percepção do adicional em caso de exercício de atividade no setor

de energia elétrica.

Atividades desenvolvidas no sistema prisional, ainda que tragam risco para o

servidor, não estão compreendidas no conceito legal de atividade perigosa. Na

plenária final do fórum técnico, profissionais atuantes nos sistemas foram unânimes

em afirmar que é incompatível a coexistência da idéia de perigo para os educadores

com a ação pedagógica que se propõe para o atendimento humanizado e

ressocializador aos adolescentes e adultos recolhidos nos sistemas prisional e

socioeducativo.

Assim, ao invés de adicional de periculosidade, propõe-se, por meio da ação

estratégica 9.1.5 do Substitutivo nº 1, contenha menção a um sistema de incentivos

profissionais, sem estipular as formas específicas que tais incentivos possam vir a ter.

No que se refere à formação e capacitação específica para atuar nos sistemas

prisional e socioeducativo, objeto da Sugestão nº 162, o tema foi incorporado às

metas da Formação e Valorização dos Profissionais da Educação.

Outra preocupação dos profissionais atuantes nos sistemas prisional e

socioeducativo foi quanto à certificação dos concluintes. Segundo informação da

Secretaria de Educação, o sistema de certificação hoje existente se refere à matrícula

do aluno, no caso de vinculação a alguma escola, ou ao resultado de exame, quando

não há tal vínculo. Assim, não se justifica uma meta específica, conforme menciona a

Sugestão nº 160, do fórum técnico, para garantir a certificação sem menção aos

sistemas prisional e socioeducativo, a despeito da relevância da preocupação dos

educadores, uma vez que tal menção não é feita na sistemática hoje adotada pelos

órgãos de ensino.

Formação e Valorização dos Profissionais de Educação

As reformas educacionais empreendidas pelo governo brasileiro a partir dos anos

90 fundamentaram-se no princípio de que a ampliação das oportunidades

educacionais e a melhoria da qualidade do ensino estaria vinculada ao desempenho

dos profissionais da educação. A legislação que ofereceu suporte à implementação

dessas reformas expressa as garantias necessárias à efetivação das políticas de
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valorização do profissional de Educação Básica.

Assim, a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 206, fixa, dentre os princípios

sob os quais deve ser ministrado o ensino no Brasil, o da “valorização dos

profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o

magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por

concurso público de provas e títulos”. Os preceitos básicos de valorização do

profissional da educação básica estão discriminados na LDB, em sete artigos, em que

predominam as ações voltadas à formação desse profissional. O artigo 67 destaca-se

por estabelecer mecanismos de valorização relacionados à remuneração e às

condições de trabalho, mediante a garantia de que os sistemas de ensino, por meio

de planos de carreira, assegurem ingresso na carreira exclusivamente por concurso

público de provas e títulos, licenciamento remunerado para formação continuada, piso

salarial profissional, progressão funcional baseada em titulação ou habilitação e na

avaliação de desempenho, período reservado para estudos, além das condições

adequadas de trabalho.

A Lei nº 11.494, de 2007, que regulamentou o Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais de

educação - Fundeb, criou condições efetivas para a implementação de ações de

valorização, ao assegurar que, pelo menos sessenta por cento dos recursos do

Fundo devem ser aplicados na remuneração dos profissionais de educação básica.

A valorização dos profissionais de educação também constitui uma das prioridades

do Plano Nacional da Educação, aprovado pela Lei nº 10.172, de 2001, destacando-

se a atenção que deve ser dada à formação inicial e continuada, especialmente dos

professores, e a garantia das condições adequadas de trabalho, entre elas, o tempo

de estudo e preparação das aulas, salário digno, com piso salarial e carreira de

magistério.

A despeito de a valorização do profissional de educação colocar-se, no nosso

ordenamento jurídico, no mesmo patamar de outras exigências que visam assegurar

o direito à educação, a realidade tem demonstrado o quanto é difícil transformar a

intenção em prática efetiva. Um bom exemplo é o tema do piso salarial profissional.

Presente na Constituição desde 1988, somente com a Emenda Constitucional nº
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53/2006 e a Lei nº 11.738, de 2008, começa a ganhar contornos de viabilidade. A

nova Resolução CNE-CEB nº 2, de 2009, que fixa as diretrizes para os planos de

carreira e remuneração dos profissionais de magistério da educação básica, configura

também um importante referencial a ser seguido na formulação das políticas de

formação e valorização dos profissionais de educação e, certamente, dos

instrumentos de planejamento educacional de médio e longo prazos dos governos

estadual e municipais.

Diante da percepção da importância estratégica da valorização do profissional de

educação para a promoção da educação de qualidade, são muitos os desafios que se

colocam à frente dos sistemas de ensino. Necessário se faz que os entes federados

estabeleçam de fato um regime de colaboração e os governos se esforcem para

instituir políticas públicas que garantam a efetividade das normas vigentes. Ganha

enorme relevo, assim, a inclusão deste tema no planejamento educacional de Minas

Gerais para os próximos dez anos, ao mesmo tempo em que se deve buscar

empenho no cumprimento de suas metas na práxis da gestão educacional.

A implementação da Lei nº 15.293, de 2004, que institui as carreiras dos

profissionais de educação básica, foi um significativo passo dado pelo Estado para a

concretização da valorização desses profissionais. Entretanto, ainda há muito o que

ser feito no tocante à melhoria da remuneração e das condições de trabalho e à

ampliação das oportunidades de formação profissional.

O tema da remuneração não integra originalmente as ações e metas do PDEMG, o

que consideramos um equívoco, não somente à luz da legislação vigente e do Plano

Nacional de Educação, mas também da conjuntura do exercício profissional dos

docentes, especialistas de educação e demais profissionais da área em todo o País,

que revela baixos salários e extensas jornadas de trabalho, como forma de

compensação pela remuneração insuficiente. Em decorrência das múltiplas jornadas,

o trabalhador vê reduzidas as suas chances de aprimorar a sua formação e se expõe

mais às doenças profissionais. Na realização do fórum técnico, pudemos constatar o

peso da reivindicação de implementação do Piso Salarial Profissional Nacional,

instituído pela Lei Federal nº 11.738, de 2008, em cumprimento ao disposto na alínea

“e” do inciso III do “caput” do art. 60 do ADCT da Constituição Federal.
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Antes de passar à análise de cada ação e meta da proposta original e das

sugestões apresentadas no fórum técnico, propomos que o título do tema ora em

estudo incorpore ao seu final o termo “básica”, de forma a delimitar a abrangência

dessa temática. Entendemos que essa conformação se coaduna melhor com o

conteúdo e o escopo do tema original, cujas ações e metas são, de fato, relacionadas

especificamente aos profissionais de educação básica. Na verdade, não poderia ser

diferente, haja vista que toda a legislação que oferece suporte ao desenvolvimento

das políticas no âmbito da Secretaria de Estado de Educação e as fontes de

financiamento respectivas estão centradas no referido segmento. Temas relativos à

formação e valorização dos profissionais de educação superior serão abordados na

seção 4 do Anexo I, dedicada especificamente à educação superior, já que esse nível

de ensino possui fontes de financiamento, carreiras profissionais, políticas e órgãos

gestores distintos.

A ação estratégica “a” do projeto original tem por objeto o desenvolvimento de

programas de formação continuada para gestores e educadores para utilização das

novas tecnologias de informação e comunicação em uso nas escolas. A Sugestão nº

183 enfatizou a importância da formação continuada não apenas para utilização das

TICs, mas também nas diversas áreas do conhecimento. A redação sugerida no item

10.1.1, do Substitutivo nº 1, acata a ideia contida na Sugestão nº 183 e consolida o

conteúdo de diversas sugestões de formação continuada apresentadas pelo fórum

neste e em outros temas, estando em consonância com as recomendações do CNE,

que é a oferta de formação continuada em todas as áreas do conhecimento e para

todos os níveis e modalidades da educação básica.

O objeto da ação estratégica “b” é o desenvolvimento de programas de formação

inicial de professores, com prioridade para as áreas do conhecimento e localidades

em que houver carência de docentes habilitados nas escolas públicas. A Sugestão nº

184 detalha critérios para que instituições de ensino superior sejam parceiras do

Estado, o que não julgamos conveniente, já que o Poder Executivo deve ter

preservada a sua discricionariedade de formalizar parcerias conforme sua

necessidade e conveniência. No item 10.1.3 acatamos a proposta original

acrescentando a possibilidade de parcerias com a União e com os Municípios. A
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inclusão dessa possibilidade deve-se ao fato de que o governo federal tem

desenvolvido programas de incentivo à formação inicial de grande alcance, contando

também com a adesão dos Municípios na garantia de infraestrutura, especialmente

para a manutenção de pólos de educação a distância. É necessário priorizar a oferta

dos cursos nas localidades em que houver carência de professores habilitados e em

áreas de conhecimento nas quais há reconhecido déficit, como é o caso das ciências

exatas, filosofia e sociologia.

Por sua vez, a ação estratégica “c” propõe rever e consolidar a legislação de

pessoal dos servidores da educação do Estado e das redes municipais de ensino. Os

participantes do fórum técnico propõem a mudança da temática dessa ação, na

Sugestão nº 185, incluindo a revisão dos planos de carreira e mudança de critérios

nos mecanismos de evolução na carreira. Tais critérios estão fixados na Lei nº

15.293, que institui as carreiras dos profissionais de educação básica do Estado, que,

por sua vez, estão em consonância com os mecanismos instituídos para as carreiras

dos servidores de todas as carreiras da administração pública estadual. Assim, não

poderia o PDEMG estabelecer como ação estratégica alterações dessa natureza,

motivo pelo qual não acatamos a sugestão. Entendemos, por outro lado, que a

consolidação do conjunto da legislação de pessoal é uma necessidade premente,

pois proporcionará maior segurança jurídica para os servidores, que, muitas vezes,

são prejudicados nos seus direitos pela legislação caótica e desatualizada. Em razão

da autonomia constitucionalmente conferida aos municípios para organizar sua

atividade e seu quadro de servidores, propõe-se que a ação do Estado tenha caráter

de orientação. Assim, acatamos, no item 10.1.3, a proposta original com as referidas

considerações.

A última ação estratégica proposta no projeto original prevê a aquisição de

computadores e outros materiais de uso profissional para os servidores das escolas

públicas. A Sugestão nº 186 do fórum técnico acrescenta outros elementos como a

manutenção de computadores e a aquisição de novas tecnologias. A expressão

“novas tecnologias” utilizada nesse contexto é imprecisa, pois “novas tecnologias”

não diz respeito a objetos específicos e, sim, a um conjunto de meios físicos e virtuais

de produção e disseminação de informações. Assim, na forma do item 10.1.4,
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sugerimos a manutenção da proposta original com pequenas alterações. Propõe-se

que o programa restrinja-se aos profissionais de educação do Estado, em razão da

gestão própria dos recursos de cada sistema de ensino.

Foram acrescidas as ações estratégicas 10.1.5 a 10.1.9 ao conjunto de ações do

projeto original, em atendimento às sugestões dos participantes do fórum técnico. A

primeira refere-se à implementação do Piso Salarial Profissional Nacional (Sugestão

nº 187). Essa sugestão vocaliza os anseios de um grande número de participantes e

sua inclusão no PDEMG foi reivindicada em todos os encontros regionais e na etapa

final do fórum técnico. Na forma do item 10.1.5, ela se expressa na atual

interpretação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação cautelar, na ADIN

nº 4167, contra a Lei nº 11.738, de 2008, de que a referência para o pagamento do

piso, até o julgamento final da ação, é a remuneração. Foi considerada também, na

redação do item, a atualização com base na variação do valor de referência por aluno

dos anos iniciais do ensino fundamental prevista para o Fundeb, de acordo com o que

dispõe a Lei nº 11.738. Se mantida a redação sugerida pelo fórum técnico, a

interpretação poderia ser a de pagamento proporcional pela jornada de 24 horas, o

que resultaria em remuneração abaixo do piso, já que a lei prevê essa possibilidade.

A meta 10.1.6 complementa o alcance da anterior, pois a resolução CEB nº 2/2009

traz as novas diretrizes a serem seguidas nos planos de carreira, políticas de

remuneração e provimento dos quadros da educação, vinculando-se o pagamento do

piso e outros benefícios.

A Sugestão nº 188, de implementação do PSPN para o quadro administrativo dos

órgãos de educação, não pode ser acatada, pois a Lei nº 11.738 beneficia somente

os considerados profissionais de educação, que são, conforme definição do § 2º do

art. 2º, os “que desempenham as atividades de docência ou as de suporte

pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção,

supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das

unidades escolares de educação básica”.

Propomos o acolhimento da Sugestão nº 189 na forma do item 10.1.7, com

adequações à técnica legislativa, exceto com relação ao pagamento de insalubridade

e periculosidade aos servidores que atuam nas escolas de risco e em unidades
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prisionais e socioeducativas, em razão desta matéria integrar o tema “Educação nos

Sistemas Prisional e Socioeducativo”.

Foram acolhidas também as Sugestões nºs 190 e 192, com alterações, na forma

dos itens 10.1.8 e 10.2.2. A primeira diz respeito à realização imediata de concursos

públicos para provimento dos cargos vagos na educação, com manutenção da

periodicidade de dois anos para sua realização. Entendemos que o termo imediata

nesse contexto seria incompatível com uma política consistente de planejamento para

a administração pública. Da mesma forma não se pode estabelecer previamente a

periodicidade para a realização de concursos, que devem ocorrer conforme a

vacância dos cargos. Assim propomos o acatamento da sugestão no sentido do

provimento qualificado dos cargos vagos da rede pública, com a previsão de

orientação aos Municípios para que adotem medida semelhante nas redes

municipais. A segunda pleiteia garantia de ingresso, permanência e conclusão

gratuitos em cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado, com

liberação remunerada para tais fins. Lembramos que a formação em nível de

graduação já foi abordada no item 10.1.2. Já a liberação remunerada e implicações

na carreira devem ser analisados caso a caso, pois há situações diversas de

afastamento do exercício do cargo que devem ser consideradas em suas

peculiaridades de não de forma universalizante como defendido na proposta.

As Sugestões nºs 191, 193 e 194 não foram acolhidas. A primeira, que visa a

garantir o cumprimento da LDB com relação à habilitação mínima para admissão de

profissionais de educação, é inócua, pois além de já ser objeto de lei, a habilitação

mínima já é exigida nos concursos do Estado. A segunda, que trata de linhas de

financiamento para reforma e aquisição de casa própria para profissionais de

educação e de pagamentos de outros benefícios funcionais refoge à alçada do Plano

Decenal de Educação. A terceira já está atendida na redação do item 10.1.1, que

abrange todos os conteúdos curriculares. Os temas relativos à diversidade étnica e

racial integram os temas transversais a serem inseridos nos currículos, de forma

interdisciplinar.

Incluímos ainda a ação estratégica nº 10.1.9, no Substitutivo nº 1, que trata da

manutenção do sistema de premiação coletiva dos profissionais e das escolas, nos
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moldes dos Acordos de Resultados implementados nos órgãos da administração

pública estadual. Na forma proposta, não se estabelece competitividade entre os

professores, pois todos os servidores recebem o prêmio de produtividade conforme o

alcance coletivo das metas estipuladas. Inserimos também a participação dos

profissionais da educação na definição dessas metas. O objetivo de trazer essa meta,

presente em diversos outros temas conforme a proposta original, para o tema em

análise é sistematizar e dar maior concisão ao conjunto de ações e metas do

PDEMG, evitando a duplicação e dispersão de propostas.

Acrescentamos à meta “a”, que prevê capacitação em braille, libras e comunicação

alternativa para professores que atuam na educação especial, outros conteúdos

atinentes ao atendimento de alunos com necessidades educativas especiais,

incluindo também os gestores como público-alvo, em atendimento parcial à Sugestão

nº 195, conforme o item 10.2.1.

Em razão da inclusão do novo tema “Educação nos Sistemas Prisional e

Socioeducativo”, inserimos a meta 10.2.3, que prevê o desenvolvimento e

implantação de programa de formação de professores para essa modalidade, visando

ao desempenho adequado ao contexto pedagógico do público atendido.

As metas “b” a “e” do projeto original tratam da elevação do percentual de

professores habilitados conforme o nível de ensino em que atuam. Não obstante a

redução dos prazos e elevação dos percentuais no atingimento dessas metas serem

sempre desejáveis, conforme propõem os participantes do fórum técnico nas

Sugestões nºs 196 a 199, propomos que o critério para a atualização das propostas

seja fundamentado em dados e indicadores oficiais e não de forma aleatória. As

metas foram atualizadas, assim, conforme os dados disponibilizados pelo Inep,

fazendo-se a projeção conforme os prazos. Se considerada a educação infantil como

todo, ou seja, creche e pré-escola, somados os docentes de todas as redes, pode-se

verificar que apenas 2% ainda não possuem habilitação em nível médio, o que

redundaria em perda de objeto da meta “b”. No entanto, ainda existem disparidades

entre os níveis de formação dos profissionais que atuam em creches e pré-escola e

nas redes estadual e municipais. Assim, o item 10.2.4 considera as múltiplas

realidades da educação infantil e estabelece a elevação de 73%, em cinco anos, e
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93%, em dez anos, da taxa de professores com formação em nível médio e superior

completa atuando naquele nível de ensino.

O percentual da meta “c” foi elevado para 80%, com redução do prazo para cinco

anos, considerados os dados apresentados na Sinopse Estatística do Professor 2007,

do Inep. As metas “d” e “e” foram aglutinadas, com previsão de a taxa de professores

dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio habilitados em nível

superior atingir 100%, em cinco anos, em virtude do percentual atual já chegar a

86,3%, no caso dos professores do ensino fundamental, e a 93%, no caso dos

professores do ensino médio.

As metas “f” e “g” foram acatadas na íntegra, apenas com adequações á técnica

legislativa, na forma dos itens 10.2.7 e 10.2.8. Elas tratam, respectivamente, da

implantação do sistema de certificação ocupacional de educadores e demais

profissionais de educação e da garantia de que 100% dos auxiliares de serviço da

educação básica tenham, no mínimo, o ensino fundamental completo. A meta original

de criação do sistema de certificação ocupacional foi rejeitada pelos participantes do

fórum técnico. No entanto, consideramos importante a sua manutenção, tendo em

vista que a Lei nº 15.293, de 2004, que institui as carreiras dos Profissionais de

Educação Básica do Estado, determina, em seu art. 18, § 2°, que “para promoção aos

níveis em que a titulação mínima exigida seja a pós-graduação ‘lato sensu’, o

mestrado ou o doutorado, o servidor poderá comprovar, alternativamente, a

aprovação em exame de certificação ocupacional realizado pela SEE ou por

instituição por ela credenciada, nos termos do regulamento’. Ora, essa possibilidade

representa um estímulo ao aperfeiçoamento profissional do servidor e,

consequentemente, um ganho de qualidade para o sistema de ensino.

Opinamos pelo não acolhimento da meta “h” do projeto original, que trata da

redução do percentual de servidores com contrato temporário na rede pública, e da

Sugestão nº 201 do fórum técnico, que garante o provimento dos cargos vagos por

concurso. Em razão da efetivação de servidores prevista na Lei Complementar nº

100, de 2007, os servidores designados para o exercício de função pública

substituem os efetivos apenas nos casos de afastamentos temporários, o que não

gera vacância em cargos.
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As Sugestões nºs 203 a 207, de metas novas, não foram acolhidas, pelos motivos

que se seguem. A Sugestão nº 203, de garantia do estágio curricular do curso normal

de nível médio, com a criação de coordenação pedagógica para o curso, é inócua,

segundo informações da Secretaria de Estado de Educação, pois os cursos já

possuiriam coordenação pedagógica e o estágio curricular estaria sendo cumprido

regularmente nas escolas estaduais.

Por sua vez, a Sugestão nº 204, que estabelece metas quantitativas para elevação

do percentual de professores com mestrado e doutorado, foi acolhida na forma do

item 10.2.2. Consideramos que não faz sentido o estabelecimento de metas dessa

natureza, pois a formação em mestrado e doutorado é exigida apenas para a

docência em nível superior. Assim, na educação básica, essa formação

complementar deve ser considerada como incentivo ao aprimoramento profissional.

A Sugestão nº 208, de implementação do piso salarial profissional, já foi atendida

no item 10.1.5. As Sugestões nºs 205 e 206 têm conteúdo inespecífico, não sendo

pertinente o seu acolhimento no PDEMG. A Sugestão nº 207, que propõe a

realização de concursos para diversas carreiras como psicólogo, psicopedagogo,

fonoaudiólogo e assistente social, para lotação nas escolas públicas, não pode ser

acatada, tendo em vista que tais profissionais não integram as carreiras dos

profissionais de educação, portanto, a proposta não configura tema a ser tratado no

Plano Decenal.

Financiamento e Gestão

A partir da aprovação, em 1996, da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional, Lei nº 9.396, e da Emenda Constitucional nº 14, propiciou-se uma definição

legal mais clara das competências da União, dos Estados, dos Municípios e dos

próprios estabelecimentos de ensino na organização do setor educacional no Brasil.

Para a União, o texto constitucional e a LDB atribuíram incumbências de articulação,

coordenação e avaliação do sistema de educação básica e o exercício de função

supletiva e redistributiva mediante assistência técnica e financeira aos Estados e

Municípios, que, por sua vez, devem manter os seus sistemas de ensino, em regime

de colaboração, assegurando a distribuição proporcional das responsabilidades na

oferta do ensino obrigatório, de acordo com a população a ser atendida e os recursos
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financeiros disponíveis.

Com a promulgação da Emenda à Constituição nº 59, de 2009, o ensino obrigatório

e gratuito passa a abranger a faixa etária de 4 a 17 anos, ou seja, da pré-escola ao

ensino médio, inclusive para aqueles não que não tiveram acesso a ele na idade

própria. Crescem, portanto, as responsabilidades dos entes federativos na oferta de

educação básica, a exigir que os mecanismos de gestão pública sejam otimizados,

uma vez que não houve, até o momento, incremento real significativo de recursos

financeiros para o cumprimento das metas de universalização da educação básica,

pois o Fundeb, que substituiu o Fundef como principal fonte de financiamento da

educação básica, apenas subvinculou uma parcela maior de recursos das receitas de

tributos já existentes e a complementação por parte da União contempla apenas

alguns Estados do Nordeste. Com o fim gradual da Desvinculação das Receitas da

União – DRU -, também prevista na Emenda nº 59, poderá haver uma elevação dos

aportes financeiros para a educação básica, mas sua aplicação obedecerá aos

critérios definidos pela União.

Como preconizado na introdução ao tema da proposta original, financiamento e

gestão estão indissoluvelmente ligados, pois a correta aplicação dos recursos é que

garantirá a efetivação da educação pública como direito. Nesse sentido, assegurar a

transparência da gestão educacional e o exercício do controle social, bem como

aprimorar os mecanismos que garantam maior autonomia dos estabelecimentos de

ensino e democratização da gestão escolar devem constituir diretrizes fundamentais

para nortear o PDEMG, no que concerne ao tema Financiamento e Gestão.

Passemos, assim, à análise do conteúdo do projeto original e das contribuições

advindas do fórum técnico. Salientamos, nessa oportunidade, que neste tema houve

um significativo aproveitamento do conteúdo das sugestões apresentadas pelos

participantes do fórum.

Com o objetivo de padronizar a redação deste tópico em relação aos demais, o

grupo de diretrizes, constante na redação original, está sendo considerado como

ações estratégicas no Substitutivo nº 1 e seus itens iniciam-se por verbo, como na

redação proposta para os outros tópicos.

Às diretrizes 1 a 7 do tema Financiamento e Gestão do projeto original
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correspondem às ações estratégicas nºs 11.1.1 a 11.1.7, do Substitutivo nº 1. No item

11.1.1, de implementação dos princípios da gestão democrática das escolas públicas,

foram acatados os elementos da Sugestão nº 209 que tratam da transparência e da

publicidade da gestão. Os elementos que tratam das condições a serem oferecidas

aos órgãos colegiados foram desdobrados da proposta e integram a redação da meta

11.2.1.

O item 11.1.2 atende a diretriz nº 2, de formação continuada de gestores em todos

os níveis de ensino, com a inclusão das SREs e a ênfase também nos processos

administrativos, em atendimento à Sugestão nº 210. A consolidação do processo de

escolha democrática dos diretores de escolas públicas, objeto da diretriz nº 3, foi

acatada na forma do item 11.1.3. Não foi acolhida a extensão da proposta aos

reitores de universidades públicas referente à Sugestão nº 211, tendo em vista a

autonomia de gestão conferida às universidades, que estabelecem os critérios de

escolha dos dirigentes em seu regimento, fundamentada na legislação federal

pertinente.

A diretriz nº 4, de revisão do papel das SREs, foi acatada na forma do item 11.1.4,

com uma mudança de enfoque. Optamos pela expressão “fortalecer a ação

pedagógica das SREs”, já que as Superintendências já possuem legalmente

atribuições concernentes aos aspectos pedagógicos. A redação dada à Sugestão nº

212 enfatiza a ação psicopedagógica das SREs, termo que consideramos

inadequado.

A ação 11.1.5 abrange o teor da diretriz nº 5, de consolidação da cultura de

avaliação das políticas de educação, incorporando elementos da Sugestão nº 213,

como as diferenças regionais, as peculiaridades dos processos de ensino-

aprendizagem e as condições de funcionamento da rede física, a serem considerados

na avaliação da eficácia das políticas públicas de educação.

O item 11.1.6, que prevê a descentralização efetiva e autonomia de gestão dos

estabelecimentos de ensino, acata integralmente o contido na Sugestão nº 214 e na

diretriz nº 6 do projeto original, com adequações à técnica legislativa. O mesmo

ocorre em relação diretriz nº 7 e sugestão correspondente, de nº 215, com redação

dada no item 11.1.7, que versam sobre a exclusão progressiva do pagamento dos



____________________________________________________________________________
921

inativos no cômputo do percentual destinado à educação no Estado.

A Sugestão nº 216, de ação estratégica nova, de incentivo à criação de sistemas

municipais de educação foi acatada na forma do item 11.1.8. As demais sugestões,

nºs 219 e 220 não foram acolhidas. A primeira, por já estar atendida no item 11.2.5,

que estimula os municípios a criarem ouvidorias de educação; a segunda, por não ter

clareza em seu teor. No que tange à autonomia, no âmbito do ensino superior, a

sugestão foi parcialmente atendida no tema concernente a esse nível de ensino.

A meta “a” do projeto original, de garantia de implementação dos princípios da

gestão democrática, teve seu conteúdo alterado em razão do desdobramento da

diretriz nº 1, com o intuito de evitar a duplicação da proposta, como mencionado no

comentário à citada diretriz, prejudicando, também a Sugestão nº 222.

A meta “b”, que assegura a formação continuada dos diretores de escolas públcas,

também foi suprimida em face do seu atendimento na ação 11.1.2, pela mesma razão

exposta no parágrafo anterior, ocorrendo, por conseguinte, a não acolhimento da

Sugestão nº 223.

A meta “c”, de manter e aperfeiçoar o programa de avaliação sistêmica dos alunos,

profissionais e escolas, foi acatada na forma da meta 11.2.3 e incorpora os elementos

novos trazidos pela Sugestão nº 224, que considera as especificidades regionais e

garanta a participação dos segmentos avaliados.

A redação do item 11.2.4 estende o escopo da meta “d”, do projeto original,

atendendo integralmente a Sugestão nº 225 do fórum técnico, de elaboração de

planos anuais de trabalho em consonância com o PNE, o PDEMG e os planos

municipais de educação, com previsão do cumprimento de suas metas, divulgação,

discussão e avaliação dos planos.

A meta “f “ foi atendida na forma da item 11.2.6 e atende parte da Sugestão nº 227.

A proposta trata da disponibilização do acesso à base de dados educacionais,

incluindo-se informações relativas à aplicação de recursos na educação básica e

situação funcional dos servidores da educação.

Na forma da Sugestão nº 228 do fórum técnico, a meta “g”, de realização de

conferências municipais de educação para análise dos PDME, foi acatada, ampliando

seu escopo para garantir o acompanhamento também do PDEMG, conforme o item
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11.2.7.

A meta “h”, de estimular a informatização das Secretarias Municipais de Educação,

foi acatada na forma do item 11.2.8, apenas com adequações à técnica legislativa.

Quanto à Sugestão nº 229, seu conteúdo integra a redação do item 11.2.9, que

propõe a informatização do órgão central da SEE e as SREs, no prazo de quatro

anos. A informatização da administração das escolas, referente à meta “i”, já consta

como meta do ensino fundamental, do ensino médio e da educação especial. Em

razão disso seu conteúdo foi suprimido.

As metas “j” e “k” foram acatadas na forma dos itens 11.2.10 e 11.2.11, que versam,

respectivamente, sobre o estabelecimento de parcerias entre a SEE e demais órgãos

do Estado e dos Municípios para viabilizar projetos em áreas complementares à

educação, e sobre o aperfeiçoamento do Portal da Educação de Minas Gerais. As

Sugestões nºs 231 e 232 foram contempladas na redação dos citados itens.

As demais propostas de metas novas do fórum técnico não puderam ser acolhidas.

A de número 236, por já haver recursos nas dotações orçamentárias do Estado para

formação de conselheiros; a 217, por versar sobre assunto relativo a outros temas; a

de número 218, por não ser pertinente ao PDEMG; a 221, pelas mesmas razões

explicitadas no tópico de introdução à análise dos temas quanto à garantia de

disponibilidade orçamentária e financeira para implementação das metas do plano; a

de número 234, pelo fato de a composição do Conselho Estadual de Educação ser

normatizada por instrumento legal próprio, no mesmo modelo do Conselho Nacional

de Educação; a de número 235, em virtude de a escolha democrática de diretores de

escola nas escolas estaduais já ser prevista na legislação e, com relação às escolas

municipais e universidades, as decisões administrativas serem da alçada própria de

cada Município e instituição de ensino superior.

Por fim, a Sugestão nº 237 não pode ser acolhida por pretender vincular a aplicação

de recursos na educação a um percentual definido no PIB, assunto que será ainda

exaustivamente discutido no processo de elaboração do PNE para 2011-2020, em

razão de a Emenda nº 59 à Constituição Federal, promulgada em 11 de novembro

deste ano, ter acrescido ao art. 214 da Constituição Federal o inciso VI, que prevê o

“estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como
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proporção do produto interno bruto." A inserção de meta similar no PDEMG com

percentual previamente definido, neste momento, seria, portanto, precoce. Quanto ao

Fundeb, o Estado não pode arbitrar o aumento de sua alíquota, que é da alçada da

legislação federal.

Diálogos entre as Redes de Ensino e sua Interação

A interação e o diálogo entre as redes de ensino são objeto do art. 211 da

Constituição Federal, que estabelece modelo de cooperação entre as diferentes

esferas de governo para a organização de seus sistemas de ensino. No texto original

de 1988 não havia delimitação clara das responsabilidades de cada ente federado, o

que foi sanado com a edição da Emenda à Constituição nº 14, de 12/9/96, que

também instituiu Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e

de Valorização do Magistério – Fundef. Da mesma forma, a Lei Federal nº 9.394, de

20/12/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB –, regulamenta as

incumbências das três esferas governamentais no provimento da educação.

Essa normatização levou a um reordenamento político e institucional em favor da

municipalização da educação infantil, da responsabilização do Estado pelo ensino

médio e cogestão do ensino fundamental por Estados e Municípios, promovido,

também, pelo Plano Nacional de Educação – Lei Federal nº 10.172, de 9/1/2001 –, e

pela Emenda à Constituição nº 53, de 20/12/2007, que instituiu o Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos

Profissionais da Educação – Fundeb –, ampliando o escopo do Fundef para toda a

Educação Básica.

De acordo com a legislação citada, portanto, os sistemas municipais, estaduais e

federal de educação devem coexistir em articulação mútua, organizada por meio de

uma engenharia consociativa, de modo a evitar a dispersão de esforços, eliminar a

concorrência e efetivar um regime federativo e cooperativo na educação escolar, para

um melhor atendimento da população.

No capítulo sobre financiamento do Plano Nacional de Educação, afirma-se, a

propósito da relação entre os entes federados: “Para que a gestão seja eficiente, há

de se promover o autêntico federalismo em matéria educacional, a partir da divisão

de responsabilidades previstas na Carta Magna. A educação é um todo integrado, de
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sorte que o que ocorre num determinado nível repercute nos demais, tanto no que se

refere aos aspectos quantitativos como qualitativos (...). Portanto, uma diretriz

importante é o aperfeiçoamento contínuo do regime de colaboração”.

Por sua vez, o Plano Decenal de Educação de Minas Gerais reconhece as

conexões intrínsecas entre os diferentes níveis e modalidades de ensino e promove o

reforço recíproco de políticas educacionais que se desenvolvem em um mesmo

território, independentemente da vinculação administrativa de cada instituição escolar.

Assim, um dos principais desafios do Plano Decenal de Educação de Minas Gerais é

materializar a cooperação entre esferas governamentais do Estado e dos Municípios,

com o necessário apoio da União, sem desconsiderar as contribuições que os

movimentos sociais em prol da educação possam aportar ao diálogo entre as redes

de ensino.

A ação estratégica “a”, do projeto original, refere-se à ampliação do diálogo entre

dirigentes da educação e a cooperação mútua na implementação de políticas de

educação. A Sugestão nº 238, colhida no fórum técnico, tem por finalidade garantir a

participação de entidades representativas dos profissionais da educação nesse

processo. Acolhemos a meta e acatamos parcialmente a sugestão na ação

estratégica 12.1.1, apresentada no Substitutivo nº 1.

A institucionalização do regime de cooperação, conforme redação propugnada na

ação estratégica “b”, por seu caráter mais genérico, foi excluída, em favor da meta nº

12.2.1, que também trata do regime de cooperação, estabelece prazo, e especifica os

termos dessa cooperação, tornando desnecessária a definição anterior de uma ação

estratégica. Por conseguinte, a Sugestão nº 239 do fórum técnico não foi acolhida.

A Sugestão nº 240, do fórum técnico, para a ação estratégica “c”, é similar à

redação original. O acréscimo da expressão “ampla divulgação” é desnecessário,

motivo pelo qual, nesse aspecto, não foi acatada na redação da ação 12.1.2.

No caso da primeira meta, que recebeu o nº 1 no projeto em epígrafe, a redação

proposta pela meta 12.2.1, do Substitutivo nº 1, incorpora parcialmente a Sugestão nº

242 do fórum técnico. Nesta, como nas demais sugestões do Fórum em que há

menção de efetivação “imediata” de uma ação ou meta, a redação foi ajustada para

atender aos requisitos técnicos de um texto legal de planejamento.
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O Programa de Transporte Escolar, segunda meta do projeto em comento, é um

dos elementos centrais de materialização do regime de cooperação entre Estado e

Municípios e é objeto do item 12.2.2 do Substitutivo nº 1. O art. 5º, “caput”, da Lei

Federal nº 10.880, de 2004, delega o acompanhamento e controle social sobre a

transferência e aplicação dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte

do Escolar – Pnate – aos conselhos responsáveis pelo acompanhamento e controle

social do Fundeb. A redação apresentada para a meta, por conseguinte, acata

parcialmente as contribuições apresentadas pelo fórum técnico na Sugestão nº 243.

A meta 3 do projeto em análise foi mantida na forma do item 12.2.3, que pretende

promover o intercâmbio cultural e pedagógico de educadores e alunos, uma vez que

a Sugestão nº 244, do fórum técnico, de implementá-la no primeiro ano de vigência

do Plano pode gerar ambiguidade.

Por sua vez, a meta 4, que pretende garantir maior flexibilidade dos convênios entre

Estado e Municípios, teve sua redação adequada à técnica legislativa, no item 12.2.4.

A Sugestão nº 245, colhida no fórum técnico, não pode ser acatada, uma vez que

salienta a cessão de profissionais e não menciona a cessão de infraestrutura,

conforme teor da meta 4. Consideramos que essa explicitação é essencial à

cooperação entre Estado e Município.

A redação da meta 5 do projeto de lei em epígrafe, na forma da meta 12.2.5, do

Substitutivo nº 1, incorpora a Sugestão nº 246 do fórum técnico, de incluir os órgãos

responsáveis pela gestão do ensino superior no Estado no aprimoramento da

comunicação entre as redes de ensino.

Dentre as sugestões colhidas no fórum técnico, algumas, como a relativa ao

financiamento e à gestão – Sugestão nº 247 –, não foram acatadas por serem

pertinentes a outros temas, nos quais são devidamente analisadas. As demais são

objeto das considerações a seguir.

Com relação à Sugestão nº 248, que trata da publicação das aplicações de

recursos do Fundeb, cumpre esclarecer que a Lei Federal nº 11.494, de 2007, que

regulamenta aquele fundo, já determina que os registros contábeis e os

demonstrativos gerenciais sejam mensalmente colocados à disposição do Conselho

de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Isso é mais eficaz do que a mera
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publicação de dados numéricos, que o público em geral tem dificuldade natural de

compreender. Cabe ao Conselho do Fundeb acionar os órgãos fiscalizadores

competentes como o Ministério Público, o Tribunal de Contas e o Poder Legislativo

em caso de irregularidades. O art. 25 da referida lei é o dispositivo que prevê

expressamente a obrigatoriedade da ampla publicidade desses registros.

No caso da Sugestão nº 249, de estender o Plano à rede privada de ensino, é

preciso ressaltar que, conforme determina a Constituição, o ensino é aberto à livre

iniciativa, ainda que, em se tratando de serviço público, deva seguir normas próprias.

O Estado é obrigado a prover educação, mas de modo não exclusivo. Dito de outro

modo, o Estado não detém a titularidade exclusiva da prestação educacional, e a

atividade de ensino é expressamente definida, no art. 209 da Constituição da

República, como livre à atividade privada. Assim, é lícito aos particulares ofertar

serviços educacionais, independentemente de concessão, desde que sigam regime

jurídico de direito público. Por conseguinte, e de acordo com o que estipula o art. 174

da Constituição da República, a adesão ao PDEMG é de caráter voluntário para a

iniciativa privada. Do contrário, seria infringida a garantia constitucional da livre

iniciativa. Ademais, as ações e metas expressam essencialmente o planejamento de

políticas para as redes públicas de ensino, não se aplicando à rede privada, que

conta com investimentos próprios.

Quanto ao passe estudantil, objeto da Sugestão nº 241, é necessário esclarecer

que se trata de uma forma possível de prover o transporte escolar, em especial em

grandes áreas urbanas. No entanto, a permissão para utilização do transporte

coletivo urbano com gratuidade ou desconto parcial é do Município, já que se trata de

competência exclusiva daquele ente da federação, estatuída no art. 30, V, da

Constituição da República.

Não resta dúvida de que a garantia do acesso à educação inclui o dever

suplementar de ofertar o transporte escolar, conforme determina o art. 208, VII, da

Constituição. Trata-se, portanto, de prover o transporte dos educandos para que o

acesso à escola seja viabilizado, o que é dever do Estado, em particular nos níveis de

ensino obrigatórios. A tendência de universalização da educação básica a partir dos

anos finais da educação infantil até o ensino médio pressupõe um esforço no
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atendimento de um público maior do aquele que compõe o atual nível obrigatório – o

ensino fundamental –, e é justo que se reivindique transporte escolar para esse

público. Para isso, no entanto, é necessário que os sistemas de transporte coletivo

estipulem formas de viabilização apropriadas para sua realidade local.

Assim, não é possível determinar, no âmbito de um Plano Estadual de Educação,

parcerias para a efetivação do passe escolar pelos Municípios. De forma similar, o

transporte para os níveis não obrigatórios, no contexto de recursos escassos, é pouco

justificável. Já o transporte para atividades de lazer e cultura, a despeito do mérito da

proposta, é inviável e escapa aos objetivos de um Plano de Educação.

Conclusão

Diante do exposto, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.215/2008, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos, ficando

prejudicada, com a aprovação do Substitutivo nº 1, a Emenda nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Plano Decenal de Educação do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O Plano Decenal de Educação do Estado de Minas Gerais – PDEMG –,

que contém as diretrizes e as metas da educação para o período de 2010 a 2019, é o

estabelecido nos termos do Anexo I desta lei.

Parágrafo único - O relatório que fundamenta o PDEMG é o constante no Anexo II.

Art. 2º – As ações estratégicas e metas constantes do Anexo I desta lei abrangem

as áreas de competência dos sistemas de ensino estadual e municipais.

Parágrafo único - As ações estratégicas e metas referidas no “caput”, concernentes

às competências dos Municípios no campo da educação, nos termos dos § 2º do art.

211 da Constituição Federal, tem caráter de recomendação e constituem diretrizes

para a elaboração dos planos decenais de educação pelos Municípios.

Art. 3° – A avaliação do PDEMG será feita de dois e m dois anos pelo Poder

Executivo, em articulação com a Assembleia Legislativa, os Municípios e a sociedade

civil.

Art. 4º – O Poder Executivo divulgará o PDEMG com vistas a facilitar o
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acompanhamento de sua execução pela sociedade.

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

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Ruy Muniz, Presidente e relator - Deiró Marra - Dalmo Ribeiro Silva - Gláucia

Brandão - Carlin Moura (voto contrário).

ANEXO I

(a que se refere o “caput” do art. 1º da Lei n°.... . de ...............de 2009)

1 - EDUCAÇÃO INFANTIL

1.1 - AÇÕES ESTRATÉGICAS

1.1.1 - Definir, em cooperação com os Municípios, padrões básicos de atendimento

da educação infantil relacionados à infraestrutura física, ao mobiliário e

equipamentos, aos recursos didáticos, ao número de alunos por turma, à gestão

escolar e aos recursos humanos indispensáveis à oferta de uma educação de

qualidade.

1.1.2 - Estabelecer, mediante discussão com os profissionais da educação, em dois

anos, as habilidades e competências a serem adquiridas pelos alunos e as metas a

serem alcançadas pelos professores, em cada ano escolar, de modo a garantir o

progresso do alunos.

1.1.3 - Regularizar, em até dois anos, os processos de autorização e funcionamento

da educação infantil de todas as instituições públicas e privadas, observando os

Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil e os Parâmetros

Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil.

1.1.4 - Assegurar que todas as instituições de educação infantil tenham elaborado

ou atualizado seus projetos político-pedagógicos, em dois anos, com a participação

dos profissionais de educação, garantindo-se sua atualização periódica.

1.1.5 - Universalizar, em três anos, em articulação com as áreas de saúde e

assistência social, e com os Municípios, os exames de acuidade visual e auditiva,

para as crianças matriculadas nas escolas de educação infantil.

1.1.6 - Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação

escolar de qualidade adequada às especificidades de crianças na faixa etária de 0 a 5

de idade.
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1.2 - METAS

1.2.1 - Implantar, em consonância com as diretrizes nacionais e estaduais, padrões

básicos de atendimento em 50% (cinquenta por cento) das escolas de educação

infantil, em cinco anos, e em 100% (cem por cento), em dez anos, priorizando-se as

áreas de maior vulnerabilidade social.

1.2.2 - Aumentar a taxa de atendimento escolar para 30% (trinta por cento), em

cinco anos, e para 50% (cinquenta por cento), em dez anos, na faixa etária de 0 a 3

anos.

1.2.3 - Universalizar, em 5 cinco anos, do acesso à escola pública na faixa etária de

4 a 5 anos.

1.2.4 - Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, visando a oferta de

tempo integral para 40% (quarenta por cento) dos alunos de 4 e 5 anos, em dez anos,

priorizando os que se encontram em condição de maior vulnerabilidade social.

2 - ENSINO FUNDAMENTAL

2.1 - AÇÕES ESTRATÉGICAS

2.1.1 - Estabelecer, mediante discussão com os profissionais da educação, em dois

anos, as habilidades e competências a serem adquiridas pelos alunos e as metas a

serem alcançadas pelos professores, em cada ano escolar, de modo a garantir o

progresso do alunos.

2.1.2 - Assegurar que todas as escolas de ensino fundamental tenham elaborado

ou atualizado seus projetos político-pedagógicos, em dois anos, com a participação

dos profissionais de educação, garantindo-se sua atualização periódica.

2.1.3 - Implementar plano de segurança para as escolas públicas de ensino

fundamental, em articulação com os órgãos e instituições que atuam nessa área e

com a colaboração da comunidade escolar.

2.1.4 - Universalizar, em três anos, em articulação com as áreas de saúde e de

assistência social e com os Municípios, os exames de acuidade visual e auditiva e a

avaliação postural nas escolas públicas de ensino fundamental.

2.1.5 - Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação

escolar de qualidade nas escolas de ensino fundamental da rede estadual.

2.2 - METAS
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2.2.1 - Implantar, em 50% (cinquenta por cento) das escolas ensino fundamental,

prioritariamente nas situadas em áreas de maior vulnerabilidade social, padrões

básicos de atendimento relativos à infraestrutura, ao mobiliário e equipamentos, aos

recursos didáticos, à gestão escolar, ao número de alunos por turma e aos recursos

humanos, em cinco anos, e em 100% (cem por cento) das escolas, em dez anos, de

forma a contemplar ainda as seguintes metas:

a) laboratórios de informática conectados à internet implantados em todas as

escolas, em dois anos, garantindo-se suporte técnico de profissionais especializados

e a manutenção e atualização dos equipamentos e programas;

b) quadras poliesportivas cobertas, em 50% (cinquenta por cento) das escolas, em

cinco anos, e em 100% (cem por cento), em dez anos;

c) laboratórios de ensino de ciências implantados em todas as escolas, em cinco

anos, com profissionais especializados e equipamentos adequados, assegurado seu

funcionamento em todos os turnos;

d) bibliotecas com profissionais habilitados e acervos atualizados implantadas em

todas as escolas, em três anos; e

e) informatização dos serviços de administração escolar de todas as escolas, em

dois anos, com garantia de atualização de equipamentos e programas e de

capacitação dos profissionais.

2.2.2 - Universalizar, em dois anos, o acesso à escola pública na faixa etária de 6 a

14 anos.

2.2.3 - Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, visando a oferta de

tempo integral para 40% (quarenta por cento) dos alunos do ensino fundamental, em

cinco anos, e para 80% (oitenta por cento), em dez anos, priorizando os que se

encontram em condição de maior vulnerabilidade social.

2.2.4 - Garantir a participação de todas as escolas públicas de ensino fundamental

em programas nacionais e estaduais de avaliação educacional.

2.2.5 - Aprovar, em quatro anos, todos os diretores de escolas públicas de ensino

fundamental em exame de certificação ocupacional.

2.2.6 - Garantir, em três anos, que todos os alunos matriculados no terceiro ano do

ensino fundamental saibam ler e escrever.
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2.2.7 - Aumentar para 70% (setenta por cento), em cinco anos, o percentual de

alunos da 4ª série/5º ano com desempenho acima do nível recomendado em

Português e Matemática, com base em resultados do Programa de Avaliação da

Rede Pública de Educação Básica (Proeb), e para 80% (oitenta por cento), em dez

anos.

2.2.8 - Aumentar para 50% (cinquenta por cento), em cinco anos, o percentual de

alunos da 8ª série/9º ano com desempenho acima do nível recomendado em

Português e Matemática, com base em resultados do Programa de Avaliação da

Rede Pública de Educação Básica (Proeb), e para 70% (setenta por cento), em dez

anos.

2.2.9 - Reduzir em 25% (vinte e cinco por cento), em cinco anos, e em 40%

(quarenta por cento), em dez anos, a diferença entre as proficiências médias máxima

e mínima, em Língua Portuguesa e Matemática, das Superintendências Regionais de

Ensino.

2.2.10 - Elevar a taxa de conclusão do ensino fundamental para 90% (noventa por

cento), em cinco anos.

2.2.11 - Reduzir a taxa de distorção idade-série no ensino fundamental para 14%

(quatorze por cento), em cinco anos, e para 10% (dez por cento), em dez anos.

2.2.12 - Reduzir a taxa de abandono no ensino fundamental para 2,0% (dois por

cento), em cinco anos, e para 1,0% (um por cento), em dez anos.

3 - ENSINO MÉDIO

3.1 - AÇÕES ESTRATÉGICAS

3.1.1 - Estabelecer, mediante discussão com os profissionais da educação, em dois

anos, as habilidades e competências a serem adquiridas pelos alunos e as metas a

serem alcançadas pelos professores em cada ano escolar do ensino médio, de modo

a garantir o progresso do alunos.

3.1.2 - Assegurar que todas as escolas de ensino médio tenham elaborado ou

atualizado seus projetos político-pedagógicos, em dois anos, com a participação dos

profissionais de educação, garantindo-se sua atualização periódica.

3.1.3 - Implementar plano de segurança para as escolas públicas de ensino médio,

em articulacão com os órgãos e instituições que atuam nessa área e com a
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colaboração da comunidade escolar.

3.1.4 - Incentivar e dar visibilidade a projetos educacionais escolares, a serem

avaliados pelas escolas, Secretaria de Estado de Educação e sociedade civil

organizada, que propiciem melhorias no sistema de ensino e na aprendizagem dos

alunos.

3.1.5 - Articular o ensino médio aos objetivos estratégicos da educação básica, da

educação profissional e tecnológica e da educação superior, visando à formação

humanística e técnico-científica dos estudantes.

3.2 - METAS

3.2.1 - Implantar, em 50% (cinquenta por cento) das escolas estaduais de ensino

médio, prioritariamente nas situadas em áreas de maior vulnerabilidade social,

padrões básicos de atendimento relativos à infraestrutura, ao mobiliário e

equipamentos, aos recursos didáticos, ao número de alunos por turma, à gestão

escolar e aos recursos humanos, em cinco anos, e em 100% (cem por cento) das

escolas, em dez anos, de forma a atender também as seguintes metas:

a) laboratórios de informática conectados à internet implantados em todas as

escolas, em dois anos, garantindo-se suporte técnico de profissionais especializados

e a manutenção e atualização dos equipamentos e programas;

b) quadras poliesportivas cobertas, em 50% das escolas, em cinco anos, e em

100%, em dez anos;

c) laboratórios de ensino de ciências implantados em todas as escolas, em cinco

anos, com profissionais especializados e equipamentos adequados, assegurado seu

funcionamento em todos os turnos;

d) bibliotecas, com profissionais habilitados e acervos atualizados, implantadas em

todas as escolas, em três anos;

e) informatização dos serviços de administração escolar de todas as escolas, em

dois anos, com garantia de atualização dos equipamentos e programas e de

capacitação dos profissionais; e

f) distribuição suplementar para 100% (cem por cento) dos alunos, em quatro anos,

de livros didáticos de línguas estrangeiras, artes, sociologia e filosofia, e de material

didático específico para alunos com necessidades educativas especiais.
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3.2.2 - Atender, em dois anos, toda a demanda para o ensino médio dos alunos

concluintes do ensino fundamental regular ou de EJA e de pessoas que desejam

retomar os estudos nesse nível de ensino, em todos os Municípios mineiros.

3.2.3 - Aumentar a taxa de atendimento escolar para 94% (noventa e quatro por

cento), em cinco anos, e para 96% (noventa e seis por cento), em dez anos,

universalizando o acesso à escola pública para alunos na faixa etária de 15 a 17

anos.

3.2.4 - Aumentar a taxa de escolarização líquida para 55% (cinquenta e cinco por

cento), em cinco anos, e em para 70% (setenta por cento), em dez anos, para alunos

na faixa etária de 15 a 17 anos.

3.2.5 - Aumentar o número de matrículas no turno diurno em 20% (vinte por cento),

em cinco anos, e em 30% (trinta por cento), em dez anos.

3.2.6 - Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, visando à oferta de

tempo integral para 20% (vinte por cento) dos alunos do ensino médio, em cinco

anos, e para 40% (quarenta por cento), em dez anos, priorizando os que se

encontram em condição de maior vulnerabilidade social e garantindo-se a oferta de

cursos de formação profissional.

3.2.7 - Assegurar a participação de 100% (cem por cento) das escolas públicas de

ensino médio em programas federais e estaduais de avaliação de ensino.

3.2.8 - Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação

escolar de qualidade nas escolas de ensino médio da rede estadual.

3.2.9 - Assegurar que, em quatro anos, 100% dos diretores de escolas públicas de

ensino médio sejam aprovados em exame de certificação ocupacional.

3.2.10 - Aumentar para 40% (quarenta por cento), em cinco anos, o percentual de

alunos da 3ª série do ensino médio com desempenho no nível recomendado em

Português e Matemática, com base em resultados do Programa de Avaliação da

Rede Pública de Educação Básica – Proeb –, e para 70% (setenta por cento), em dez

anos.

3.2.11 - Reduzir em 25% (vinte e cinco por cento), em cinco anos, e em 40%

(quarenta por cento), em dez anos, as diferenças entre as proficiências médias

máxima e mínima, em Língua Portuguesa e Matemática, das Superintendências
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Regionais de Ensino.

3.2.12 - Aumentar a taxa de conclusão do ensino médio para 60% (sessenta por

cento), em cinco anos, e para 85% (oitenta e cinco por cento), em dez anos.

3.2.13 - Reduzir a taxa de distorção idade-série no ensino médio para 25% (vinte e

cinco por cento), em cinco anos, e para 15% (quinze por cento), em dez anos.

3.2.14 - Reduzir a taxa de abandono do ensino médio para 7,5% (sete vírgula cinco

por cento), em cinco anos, e em 3,7% (três vírgula sete por cento), em dez anos.

4 - EDUCAÇÃO SUPERIOR

4.1 - AÇÕES ESTRATÉGICAS

4.1.1 - Compatibilizar as políticas e ações da educação superior com as

expectativas e necessidades de desenvolvimento econômico, social e cultural do

Estado, priorizando-se as áreas de maior vulnerabilidade social.

4.1.2 - Ampliar as vagas de estágio supervisionado, por meio de convênios firmados

com os órgãos gestores de escolas públicas.

4.1.3 - Expandir a oferta de cursos na Uemg e na Unimontes, nas modalidades a

distância e presencial, nos turnos diurno e noturno, considerando a autonomia

universitária e as peculiaridades regionais.

4.1.4 - Aprimorar mecanismos que confiram autonomia de gestão administrativa,

financeira e pedagógica das universidades estaduais.

4.1.5 - Assegurar condições de cumprimento das finalidades e funções básicas

previstas em lei para a educação superior, eliminando as distorções existentes no

quadro de pessoal em relação a posicionamento, carga horária e vinculação

funcional.

4.1.6 - Implementar, em dois anos, programa de aquisição de computadores e

outros materiais de uso profissional para profissionais da educação pública estadual

superior.

4.1.7 - Implementar, em parceria com os órgãos e entidades afins, políticas de

saúde e de prevenção de doenças profissionais voltadas aos profissionais da

educação pública estadual superior.

4.2 - METAS

4.2.1 - Instituir, no prazo de 1 (um) ano, sob a coordenação da Secretaria de Estado
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de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e das unidades estaduais de ensino

superior e com participação da comunidade e entidades civis organizadas, o Fórum

de Educação, Ciência e Tecnologia, com o objetivo de fomentar a discussão sobre a

educação superior e propor formas de acompanhamento da execução do Plano

Decenal de Educação, em relação a esse nível de ensino.

4.2.2 - Prover, até o final da vigência deste Plano, a oferta da educação superior

pública estadual para 100% (cem por cento) dos concluintes do ensino médio público

e, pelo menos, para 30% (trinta por cento) dos jovens de 18 a 24 anos, garantindo-se

as condições de igualdade no acesso e permanência dos alunos nos cursos

superiores.

4.2.3 - Ampliar, com a colaboração da União e tendo como referência as

orientações profissionais dos concluintes do ensino médio, a oferta da educação

superior pública nas modalidades presencial e a distância, de modo a assegurar, em

05 (cinco) anos, o aumento de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) das vagas, e

100% (cem por cento), em 10 (dez) anos, com prioridade para as regiões do Estado

de maior vulnerabilidade social.

4.2.4 - Implementar, em 2 (dois) anos, programa de qualificação para os

profissionais da educação superior, segundo as necessidades das instituições

públicas estaduais de ensino superior, assegurando condições financeiras e

funcionais adequadas, sem prejuízo de direitos e vantagens.

4.2.5 - Implementar na Uemg e na Unimontes, em 1 (um) ano, programa de

educação superior específico para os idosos.

4.2.6 - Iniciar, em 1 (um) ano, a construção o câmpus da Uemg, em Belo Horizonte.

4.2.7 - Criar, em 1 (um) ano, grupo de estudos, com representantes da

administração pública, da iniciativa privada e dos estudantes, que possa viabilizar a

concessão de passe estudantil no transporte intermunicipal para os alunos da

educação superior pública.

4.2.8 - Criar, em 1 (um) ano, grupo de estudos, com representantes da

administração pública e dos estudantes, no sentido de viabilizar um sistema de

assistência estudantil, para contribuir com a permanência dos estudantes nas

instituições públicas estaduais de ensino superior.
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5 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

5.1 - AÇÕES ESTRATÉGICAS

5.1.1 - Implementar processo de avaliação sistêmica que atenda às especificidades

da educação de jovens e adultos, considerando-se as vivências dos educandos, a

infraestrutura das escolas e a diversidade dos projetos pedagógicos.

5.1.2 - Implementar programa específico de colaboração entre Estado e Municípios

para garantir atendimento pleno à demanda por ensino fundamental de jovens e

adultos, garantindo-se a oferta de todas as opções de EJA.

5.1.3 - Implementar projeto pedagógico com recursos didáticos e metodologia

específicos para a educação de jovens e adultos, de forma a desenvolver as

habilidades e competências dos alunos, garantindo-se a oferta continuada de cursos.

5.1.4 - Prover, de forma a complementar à ação do governo federal, alimentação

escolar de qualidade para os alunos matriculados na modalidade de educação de

jovens e adultos da rede estadual.

5.1.5 - Garantir que as ações estratégicas e metas previstas neste tema atendam a

educação de idosos.

5.2 - METAS

5.2.1 - Reduzir em 60% (sessenta por cento) a taxa de analfabetismo, em cinco

anos, e erradicá-lo ao final de dez anos.

5.2.2 - Implantar padrões básicos de atendimento da educação de jovens e adultos,

abrangendo os aspectos relativos à infraestrutura, ao mobiliário e equipamentos, aos

recursos didáticos, ao número de alunos por turma, à gestão escolar e aos recursos

humanos, em 50% (cinquenta por cento) das escolas estaduais que oferecem essa

modalidade de ensino, em três anos, e em 100% (cem por cento), em seis anos,

priorizando-se as áreas de maior vulnerabilidade social.

5.2.3 - Elevar progressivamente o atendimento da demanda de escolarização

básica da população de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, até

alcançar 100% (cem por cento) em dez anos.

5.2.4 - Assegurar, em dois anos, a distribuição de materiais didáticos adequados

aos alunos de Educação de Jovens e Adultos.

5.2.5 - Viabilizar, em dois anos, a participação de 100% (cem por cento) dos
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Programas de EJA em processos de avaliação externa periódica.

6 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

6.1 - AÇÕES ESTRATÉGICAS

6.1.1 - Definir, em dois anos, os padrões de atendimento da educação especial,

abrangendo os aspectos relacionados à infraestrutura física, ao mobiliário e

equipamentos, aos recursos didáticos, ao número de alunos por turma, à gestão

escolar e aos recursos humanos indispensáveis à oferta de uma educação de

qualidade.

6.1.2 - Assegurar que todas as instituições de educação especial tenham elaborado

ou atualizado, com a participação dos profissionais de educação, em dois anos, seus

projetos pedagógicos, garantindo-se sua atualização periódica.

6.1.3 - Implantar programa de avaliação adequado às especificidades dos alunos da

educação especial.

6.1.4 - Ampliar a oferta de atendimento educacional ao aluno com deficiência nos

estabelecimentos de ensino regular da rede estadual, com professores habilitados.

6.1.5 - Criar instrumentos de divulgação de experiências bem-sucedidas na

formação de alunos com deficiência.

6.1.6 - Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação

escolar de qualidade para os alunos matriculados na modalidade de educação

especial.

6.2 - METAS

6.2.1 - Implantar, em 70% (setenta por cento) das escolas de educação especial,

prioritariamente nas situadas em áreas de maior demanda por essa modalidade de

ensino, padrões básicos de atendimento, em cinco anos, e em 100% (cem por cento)

das escolas, em dez anos.

6.2.2 - Dotar, em cinco anos, todas as escolas públicas de educação básica de

infraestrutura física, profissionais capacitados e recursos didáticos e tecnológicos

adequados ao atendimento especializado de pessoas com deficiência, priorizando-se

as áreas de maior demanda por essa modalidade de ensino.

6.2.3 - Universalizar nas escolas regulares, em dez anos, o atendimento

educacional de pessoas com deficiência.
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6.2.4 - Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, em até dez anos, visando

a oferta de tempo integral para 100% (cem por cento) dos alunos matriculados nas

escolas de educação especial.

6.2.5 - Implantar, em dez anos, nos Municípios-sede das SRE e em um Município

de cada microrregião do Estado, pelo menos um centro especializado, com equipe

multidisciplinar, destinado ao atendimento de pessoas com necessidades

educacionais especiais, associadas ou não à deficiência, em parceria com os

Municípios e organizações da sociedade civil.

6.2.6 - Informatizar os serviços da administração escolar em 100% das escolas

estaduais de educação especial, em dois anos, e das escolas municipais, em cinco

anos.

7 - EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

7.1 - AÇÕES ESTRATÉGICAS

7.1.1 - Elaborar plano de expansão e gestão da educação profissional, articulado

com a educação básica e a educação de jovens e adultos, com ênfase nas novas

tecnologias de informação.

7.1.2 - Compatibilizar a política de formação profissional com políticas de geração

de empregos.

7.1.3 - Promover parcerias entre o poder público, os setores produtivos e as

organizações não governamentais na oferta de educação profissional, com os

objetivos de mobilizar e ampliar a capacidade instalada e de atender à demanda por

cursos de qualificação básica e de nível técnico e tecnológico, prioritariamente para

os segmentos excluídos do mercado de trabalho.

7.1.4 - Criar sistema de informações sobre o mercado de trabalho.

7.1.5 - Ampliar e consolidar a Rede Mineira de Formação Profissional.

7.2 - METAS

7.2.1 - Oferecer, em um ano, cursos de qualificação básica para o trabalho na parte

diversificada do currículo de 100% (cem por cento) das escolas públicas de ensino

médio.

7.2.2 - Oferecer, em cinco anos, cursos de formação profissional técnica para 20%

(vinte por cento) dos alunos do ensino médio da rede pública e, em dez anos, para
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30% (trinta por cento) desses alunos, considerando-se as exigências do

desenvolvimento socioeconômico das regiões, as vocações produtivas locais e

regionais e as demandas do mercado de trabalho.

7.2.3 - Implantar, em cinco anos, cursos de formação inicial para o trabalho e

cursos técnicos de nível médio na modalidade de educação a distância, adequada às

diferentes faixas etárias, em parceria com escolas técnicas, universidades e outras

instituições de educação profissional.

7.2.4 - Implementar programas específicos de educação profissional para pessoas

com necessidades educativas especiais.

7.2.5 - Implantar, em dois anos, programas de educação profissional destinados

aos alunos de escolas indígenas, quilombolas e do campo, considerada a vocação e

os arranjos produtivos locais.

7.2.6 - Oferecer, em três anos, cursos de formação profissional para 30% (trinta por

cento) dos alunos da Educação de Jovens e Adultos, considerando-se as exigências

do desenvolvimento socioeconômico das regiões, as vocações produtivas locais e

regionais e as demandas do mercado de trabalho.

7.2.7 - Garantir a oferta gradativa de cursos de educação profissional nas escolas

estaduais.

7.2.8 - Instalar, em dois anos, laboratórios de informática conectados à internet em

100% (cem por cento) das escolas estaduais de formação profissional.

7.2.9 - Realizar processo de avaliação externa periódica de 100 % (cem por cento)

dos cursos de educação profissional, em dois anos, visando sua adequação às

exigências do desenvolvimento regional às demandas do mercado de trabalho.

7.2.10 - Informatizar, em dois anos, os serviços administrativos de 100% (cem por

cento) das escolas estaduais de educação profissional.

8 - EDUCAÇÃO INDÍGENA, DO CAMPO E QUILOMBOLA

8.1 - AÇÕES ESTRATÉGICAS

8.1.1 - Definir, em dois anos, os padrões de atendimento da educação indígena, do

campo e de comunidades remanescentes dos quilombos, abrangendo os aspectos

relacionados à infra-estrutura física, ao mobiliário e equipamentos, aos recursos

didáticos, ao número de alunos por turma, à gestão escolar e aos recursos humanos
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indispensáveis à oferta de uma educação de qualidade, com profissionais de

educação devidamente capacitados, considerados os aspectos relativos à

diversidade geográfica, histórica e cultural.

8.1.2 - Implementar projetos educativos para a educação indígena, do campo e de

comunidades remanescentes dos quilombos, incluindo plano curricular, calendário,

métodos de ensino e materiais didáticos específicos e adequados a cada realidade.

8.1.3 - Colaborar com as escolas de educação indígena, do campo e de

comunidades de remanescentes de quilombos na elaboração ou revisão dos projetos

pedagógicos.

8.1.4 - Implementar avaliação sistêmica que atenda às especificidades da educação

indígena, do campo e de comunidades remanescentes dos quilombos.

8.1.5 - Prover, de forma a complementar a ação do governo Federal, alimentação

escolar de qualidade para os alunos escolas estaduais indígenas, do campo e das

comunidades remanescentes dos quilombos.

8.2 - METAS

8.2.1 - Implantar, em cinco anos, padrões básicos de atendimento em 70% (setenta

por cento) das escolas estaduais de educação indígena, do campo e de comunidades

de remanescentes de quilombos e, em 100% (cem por cento) das escolas, em dez

anos.

8.2.2 - Universalizar, em cinco anos, o atendimento escolar das crianças e jovens

indígenas, do campo e dos remanescentes dos quilombos em todos os níveis da

educação básica.

8.2.3 - Instalar, em dois anos, laboratórios de informática conectados à internet em

100% (cem por cento) das escolas estaduais indígenas, do campo e das

comunidades remanescentes dos quilombos.

8.2.4 - Desenvolver e consolidar, em três anos, modelo de organização e

funcionamento das escolas indígenas, do campo e das comunidades de

remanescentes de quilombos.

9 - EDUCAÇÃO NOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO

9.1 - AÇÕES ESTRATÉGICAS

9.1.1 - Garantir a oferta de educação aos adolescentes, jovens e adultos vinculados
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aos sistemas penitenciário e socioeducativo do Estado, em especial nos níveis

fundamental e médio e na modalidade formação profissional.

9.1.2 - Elaborar, em dois anos, em colaboração com a Secretaria de Estado de

Defesa Social, padrões de atendimento educacional adequado nas instituições dos

sistemas penitenciário e socioeducativo do Estado, abrangendo os aspectos relativos

à infraestrutura, mobiliário e equipamentos, recursos didáticos, número de alunos por

turma, gestão escolar e recursos humanos indispensáveis à oferta de uma educação

de qualidade.

9.1.3 - Estabelecer mecanismos que garantam a segurança dos profissionais que

atuam na educação nos sistemas prisionais e socioeducativos.

9.1.4 - Promover, com o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria

Pública, os órgãos de Defesa Social do Estado e entidades da sociedade civil, a

implementação de projetos educacionais dirigidos aos sistemas prisional e

socioeducativo.

9.1.5 - Estabelecer sistema de incentivos profissionais para os trabalhadores da

educação que atuam nos sistemas prisional e socioeducativo.

9.2 - METAS

9.2.1 - Estabelecer cronograma, com a Secretaria de Estado de Defesa Social, para

a adaptação, em dez anos, das unidades penitenciárias e socioeducativas aos

padrões de atendimento estabelecidos.

9.2.2 - Assegurar que, em dois anos, as unidades educacionais atuantes nos

sistemas penitenciário e socioeducativo do Estado tenham elaborado ou atualizado

seus projetos político-pedagógicos, garantindo-se a sua atualização periódica.

9.2.3 - Implantar, em cinco anos, programas de educação a distância para o

atendimento das demandas educacionais não compreendidas no escopo de atuação

das unidades atuantes nos sistemas prisional e socioeducativo.

10 - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO

BÁSICA

10.1 - AÇÕES ESTRATÉGICAS

10.1.1 - Desenvolver e Implementar programas permanentes de formação

continuada, em serviço, para profissionais de educação básica, visando ao
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aperfeiçoamento profissional e atualização nos diversos conteúdos curriculares e

temas transversais, à utilização adequada das novas tecnologias de informação e

comunicação e à formação específica para atuação em todos os níveis e

modalidades de ensino.

10.1.2 - Desenvolver, em parceria com instituições de ensino superior,

preferencialmente públicas, com a União e os Municípios, programas de formação

inicial de nível superior para professores da rede pública, nas modalidades presencial

e a distância, priorizando-se as áreas do conhecimento e localidades em que houver

carência de docentes habilitados.

10.1.3 - Rever e consolidar, em quatro anos, a legislação de pessoal dos servidores

da educação do Estado e orientar a revisão da legislação de pessoal dos

profissionais vinculados às redes municipais de ensino.

10.1.4 - Implementar, em dois anos, programa de aquisição de computadores e

outros materiais de uso profissional para profissionais de educação básica das

escolas públicas.

10.1.5 - Assegurar, a partir do primeiro ano de vigência deste plano, que a

remuneração dos profissionais de educação básica corresponda, no mínimo, ao valor

determinado na Lei Federal nº 11.738, de 2008, que institui o Piso Salarial

Profissional Nacional, a ser atualizado anualmente conforme o valor por aluno

referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente,

nos termos da Lei nº 11.494, de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da

Educação – Fundeb.

10.1.6 - Adequar as carreiras dos profissionais de educação básica, aprovada pela

Lei nº 15.293, de 2004, às disposições da Resolução CNE-CEB nº 2/2009, que fixa as

Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração dos Profissionais do

Magistério da Educação Básica.

10.1.7 - Implementar, em parceria com os órgãos e entidades afins, políticas de

saúde e de prevenção de doenças profissionais voltadas aos profissionais de

educação.

10.1.8 - Realizar periodicamente concursos públicos de provas e títulos para



____________________________________________________________________________
943

provimento qualificado de cargos vagos na rede pública estadual e orientar os

Municípios a adotar a mesma medida nas redes municipais.

10.1.9 - Manter sistema de premiação coletiva dos profissionais de educação e das

escolas, em função dos bons resultados alcançados na formação dos alunos,

assegurada a participação dos profissionais de educação na definição das metas a

serem alcançadas.

10.2 - METAS

10.2.1 - Desenvolver e implantar, em dois anos, programa de formação de

professores e gestores de educação especial, promovendo a sua capacitação em

Braille, Libras, Comunicação Alternativa e outros conteúdos pertinentes ao

atendimento de alunos com necessidade educativas especiais.

10.2.2 - Elaborar e implementar, em dois anos, em parceria com instituições de

ensino superior e com os Municípios, programas de formação em nível de pós-

graduação “lato sensu” e “stricto sensu” voltados aos profissionais de educação

básica.

10.2.3 - Desenvolver e implantar programa de formação de professores e demais

profissionais da educação para atuar nos sistemas socioeducativo e penitenciário,

visando ao desempenho adequado ao contexto pedagógico do público atendido,

consideradas as especificidades das unidades atuantes nesses sistemas.

10.2.4 - Elevar para 73% (setenta e três por cento), em cinco anos, a taxa de

professores com formação de nível médio ou superior completa atuando na educação

infantil e, para 93%, em dez anos.

10.2.5 - Elevar para 80% (cem por cento), em 5 (anos) anos, a taxa de professores

habilitados com formação superior completa atuando nas séries iniciais do ensino

fundamental.

10.2.6 - Elevar para 100% (cem por cento), em cinco anos, a taxa de professores

habilitados com formação superior completa atuando nos anos finais do ensino

fundamental e no ensino médio.

10.2.7 - Desenvolver e implementar, em dois anos, sistema de certificação

ocupacional de educadores e demais profissionais da educação.

10.2.8 - Garantir, em cinco anos, que 100% (cem por cento) dos auxiliares de
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serviços de educação básica tenham, no mínimo, o ensino fundamental completo.

11 - FINANCIAMENTO E GESTÃO

11.1 - AÇÕES ESTRATÉGICAS

11.1.1 - Implementar os princípios da gestão democrática e descentralizada, por

meio do fortalecimento dos órgãos colegiados das escolas públicas, dos Municípios e

do Estado, e do aperfeiçoamento do processo de participação dos pais e da

comunidade na gestão das escolas, fundamentada nos pressupostos da

transparência e da publicidade.

11.1.2 - Assegurar a formação continuada dos diretores de escolas públicas, em

todos os níveis de ensino, e dos dirigentes das Superintendências Regionais de

Ensino, com ênfase especial na gestão dos processos administrativos e pedagógicos,

visando assegurar a melhoria da qualidade do ensino e o fortalecimento da gestão

democrática.

11.1.3 - Consolidar e aperfeiçoar o processo de escolha democrática dos diretores

das escolas públicas, incentivando-se essa prática no âmbito dos sistemas

municipais.

11.1.4 - Fortalecer a ação pedagógica das Superintendências Regionais de Ensino,

no âmbito da rede estadual e na articulação e cooperação com as redes municipais e

privada.

11.1.5 - Consolidar a cultura de avaliação qualitativa e quantitativa da eficácia das

políticas públicas de educação, considerando-se as diferenças regionais, as

peculiaridades dos processos de ensino-aprendizagem e as condições de

funcionamento da rede física.

11.1.6 - Assegurar efetivamente a descentralização e a autonomia da gestão dos

estabelecimentos de ensino, considerando-se as dimensões pedagógica,

administrativa e financeira.

11.1.7 - Garantir o incremento de recursos financeiros para a educação básica, com

a exclusão progressiva da folha de pagamento dos inativos do cálculo do mínimo de

25% das receitas de Estados e Municípios destinados à manutenção e

desenvolvimento do ensino.

11.1.8 - Incentivar a criação de sistemas municipais de educação e a formação e
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consolidação de conselhos municipais de educação.

11.2 - METAS

11.2.1 - Assegurar aos órgãos colegiados das escolas públicas, dos Municípios e

do Estado suporte técnico, formação continuada de seus membros, amplo acesso à

informação e locais adequados às suas atividades.

11.2.2 - Manter e aperfeiçoar o programa de avaliação sistêmica dos alunos,

profissionais e escolas públicas, visando consolidar a cultura de avaliação que

considere as especificidades regionais e assegure a participação de todos os

segmentos avaliados.

11.2.3 - Elaborar, em conjunto com as secretarias municipais de educação e com a

participação das escolas públicas, planos anuais de trabalho, em consonância com o

Plano Nacional de Educação, o Plano Decenal do Estado de Minas Gerais e os

respectivos planos municipais de educação, assegurando o cumprimento de suas

metas, a divulgação antes do início de cada ano letivo e a criação de fóruns

permanentes de discussão e avaliação, com representação de todos os segmentos

da educação.

11.2.4 - Estimular os Municípios a instituírem ouvidorias de educação, a serem

estruturadas de forma a proporcionar amplo acesso da população aos seus serviços.

11.2.5 - Disponibilizar, a partir do primeiro ano de vigência deste Plano, acesso a

base de dados educacionais atualizados em rede e em tempo real, abrangendo

informações contidas no Atlas da Educação do Estado de Minas Gerais, bem como

informações relativas à aplicação de recursos na educação básica e à situação

funcional dos servidores da educação.

11.2.6 - Garantir a realização anual de Conferências Municipais de Educação, para

análise do desenvolvimento dos Planos Decenais Municipais de Educação e

replanejamento, e, nos mesmos moldes, de Conferência Estadual de Educação, com

foco no Plano Decenal de Educação de Minas Gerais.

11.2.7 - Estimular a informatização das secretarias municipais de educação,

visando criar um sistema municipal em rede, de forma a agilizar e modernizar a

gestão educacional.

11.2.8 - Informatizar, no prazo de quatro anos, o órgão central da Secretaria de
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Estado de Educação e as Superintendências Regionais de Ensino, garantindo-se a

manutenção dos equipamentos, atualização dos programas e a capacitação dos

profissionais.

11.2.9 - Estabelecer parcerias entre as secretarias de educação e demais órgãos e

entidades do Estado e dos Municípios, para viabilizar projetos específicos nas áreas

de segurança, saúde, esporte, cultura, meio ambiente, patrimônio, entre outros,

garantindo-se ampla transparência e divulgação.

11.2.10 - Aperfeiçoar, no prazo de dois anos, o Portal da Educação em Minas

Gerais, que funcionará como suporte das atividades de sala de aula, com ambiente

diferenciado para professores e alunos.

12 - DIÁLOGO ENTRE AS REDES DE ENSINO E SUA INTERAÇÃO

12.1 - AÇÕES ESTRATÉGICAS

12.1.1 - Ampliar diálogo com os dirigentes municipais, com envolvimento das

Secretarias Municipais de Educação, União dos Dirigentes Municipais de Educação –

Undime – e entidades representativas dos profissionais de educação, para discussão

e definição de políticas de cooperação mútua e execução efetiva dos objetivos e

metas dos respectivos Planos Decenais de Educação.

12.1.2 - Estabelecer a política de supletividade do Estado em relação aos

Municípios, priorizando os de maior vulnerabilidade social.

12.2 - METAS

12.2.1 - Institucionalizar, no prazo de três anos, regime de cooperação Estado-

Municípios, visando à implantação de um sistema único de educação básica no

Estado, por meio de regras e critérios capazes de nortear e aprimorar as ações

conjuntas em relação a:

a) distribuição das responsabilidades pelo atendimento da demanda da educação

básica;

b) planejamento integrado, buscando a compatibilização e a harmonização dos

currículos, programas, calendário, avaliação e documentação relativa à vida escolar

do aluno, como parâmetros da ação educativa nas redes de ensino;

c) garantia de participação dos profissionais da educação nos programas e cursos

de formação continuada em serviço, promovidos de forma compartilhada pelas redes
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pública e privada;

d) realização de avaliação sistêmica nas redes de ensino;

e) compartilhamento dos dados estatístico-educacionais das redes de ensino.

12.2.2 - Aperfeiçoar a política de cooperação Estado-Município relativa ao

Programa de Transporte Escolar, garantindo, em três anos:

a) atendimento aos alunos da educação básica que dele necessitarem em todas as

etapas e modalidades de ensino;

b) repasse integral aos Municípios do valor relativo ao transporte de alunos da rede

estadual;

c) cumprimento da legislação de transporte escolar;

d) intensificação do acompanhamento e da fiscalização do programa de transporte

escolar, por meio do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb;

e) aumento e adequação, em três anos, da frota de transporte escolar para atender

a demanda com segurança e qualidade.

12.2.3 - Institucionalizar o intercâmbio cultural, pedagógico e didático dos alunos

entre as redes de ensino, para facilitar a socialização dos conhecimentos e das

experiências dos educandos e educadores.

12.2.4 - Flexibilizar os convênios entre Estados e Municípios, visando facilitar os

processos de cessão, compartilhamento, reforma e ampliação de prédios, a aquisição

de mobiliário e de gêneros alimentícios para o programa de alimentação escolar e a

execução de programas de formação de pessoal, observada a legislação vigente.

12.2.5 - Aprimorar o processo de comunicação entre escolas, Secretarias

Municipais de Educação, Superintendências Regionais de Ensino, Secretaria de

Estado de Educação e Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior, por meio da internet e outras mídias.

ANEXO II

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei n°..... de ...............de 2009)

1 - Introdução

2 - Antecedentes históricos

2.1 - O contexto nacional

2.2 - O contexto estadual
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2.3 - Princípios e diretrizes

2.3.1 - Equidade e justiça social

2.3.2 - Qualidade

2.3.3 - Diálogo entre as redes de ensino e sua interação

2.3.4 - Democratização da gestão e articulação com a comunidade

2.4 - Objetivos gerais

2.5 - Prioridades

1 - Introdução

O Plano Nacional de Educação - PNE -, aprovado pela Lei no. 10.172, de 9 de

janeiro de 2001, tem como objeto a elevação global do nível de escolaridade da

população, a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis, a redução das

desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à permanência, com

sucesso, na educação pública e a democratização da gestão do ensino público nos

estabelecimentos oficiais. Em seu art. 2º, determina que todos os entes federados

elaborem seus planos decenais a partir da vigência da lei.

O Plano Decenal de Educação do Estado de Minas Gerais - PDEMG - resulta não

apenas dessa determinação legal, mas do fato de que a educação deve ser a mola

propulsora do desenvolvimento do Estado. A educação e a disseminação do

conhecimento são fatores decisivos para o desenvolvimento por estarem fortemente

associadas ao crescimento da eficiência e da produtividade e constituem o aparato

mais eficaz para o sucesso das políticas públicas que visam à democratização das

oportunidades e à inclusão social.

Como entes federados autônomos, os Municípios poderiam iniciar a elaboração dos

seus planos sem a necessidade de aguardar a iniciativa da esfera estadual. No

entanto, um plano estadual de educação que não esteja em sintonia e articulado com

os planos municipais se reduz a um instrumento burocrático, sem poder de orientar

as políticas de transformação que a educação mineira demanda e incapaz de dar

suporte ao processo de desenvolvimento sustentável do Estado e dos Municípios.

Assim, tão importante quanto um plano que oriente a educação nos próximos dez

anos é o próprio processo de elaborá-lo, que deve envolver todas as prefeituras,

mobilizando escolas e organizações da sociedade civil, de forma que todos aprendam
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a planejar juntos.

Em Minas, a riqueza desse processo não foi perdida ou menosprezada. A partir de

2005, a Secretaria de Estado de Educação, em colaboração com a União Nacional de

Dirigentes Municipais de Educação, Seção MG - Undime-MG -, desencadeou um

processo de mobilização que, em seu primeiro momento, atingiu os 853 Municípios

na construção dos planos municipais de educação. Em seguida, envolveu toda a

sociedade mineira em um processo coletivo de elaboração do plano estadual, para o

qual foram convidados a participar professores, especialistas, estudantes, dirigentes

da educação, ao lado de representantes de diferentes segmentos organizados da

sociedade e do poder público constituído, culminando com a realização do Congresso

Mineiro de Educação em 2006.

Os planos educacionais, embora garantidos por preceitos constitucionais, têm a sua

implementação ameaçada por conhecidas restrições orçamentárias. Além disso, nem

sempre contam com o devido compromisso e empenho das autoridades constituídas.

O processo de elaboração do Plano Decenal de Educação adotado em Minas torna

todos os que dele participaram em formais signatários e, sobretudo, em defensores

qualificados e legítimos de sua implementação. Ao mesmo tempo, por resultar de um

processo coletivo e democrático de planejamento, o PDEMG constitui-se em um

documento orientador, articulador e propositivo das políticas públicas para a

educação mineira. Elaborado para um horizonte de dez anos, as diretrizes, os

objetivos e as metas consolidados neste documento se fundamentam em estudos

diagnósticos que traçam perfis realistas de toda a educação do Estado.

Seu caráter, a um só tempo articulado e autônomo, permite apontar uma estreita

vinculação entre as políticas públicas nacionais e as necessidades e expectativas

regionais. Por conseguinte, este plano assume necessários compromissos para com

a educação dos mineiros, traduzidos em termos de metas claras, objetivas e realistas,

na expectativa de que, numa década, possa atingir o desempenho almejado, em

quantidade suficiente e qualidade recomendável, sem abrir mão da ousadia requerida

para projetá-la a um patamar de justiça e equidade.

Ao ser proposto como instrumento técnico e político em função das medidas

educacionais que objetiva implementar, o PDEMG legitima-se tanto pelo processo
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coletivo de sua elaboração como pelos princípios que forjam este documento: a

democracia, a defesa intransigente da qualidade da educação e a consolidação da

equidade e da justiça social.

É importante reconhecer que, por mais que este plano identifique problemas, defina

prioridades e aponte soluções, a efetivação de seus objetivos e metas depende de

iniciativas que congreguem os poderes públicos, assim como os setores organizados

da sociedade civil direta ou indiretamente relacionados à educação. Para tanto,

destaca-se, como elemento fundamental, a responsabilidade social do Estado e dos

setores organizados da sociedade, tomada não como mera retórica “democratista”,

mas como condição para a conquista dos avanços que este plano propõe.

2 - Antecedentes Históricos

2.1 - O contexto nacional

A instalação da República no Brasil e o surgimento das primeiras ideias de um

plano que tratasse da educação para todo o território nacional ocorreram

simultaneamente. À medida que os quadros social, político e econômico do início do

século XX se desenhavam, a educação começava a se impor como condição

fundamental para o desenvolvimento do País. Nas duas primeiras décadas, as várias

reformas educacionais ajudaram no amadurecimento da percepção coletiva da

educação como um problema nacional.

Em 1932, educadores e intelectuais brasileiros lançaram um manifesto ao povo e

ao governo, que ficou conhecido como "Manifesto dos Pioneiros da Educação".

Propunham a reconstrução educacional, "de grande alcance e de vastas proporções

(por meio de) um plano com sentido unitário e de bases científicas [...]". O documento

teve grande repercussão e motivou uma campanha que resultou na inclusão de um

artigo específico na Constituição Brasileira de 1934, sobre a necessidade de

elaboração de um Plano Nacional de Educação. Entretanto, somente com a

Constituição Federal de 1988, cinquenta anos após a primeira tentativa oficial,

ressurge a ideia de um plano nacional de longo prazo, com força de lei, capaz de

conferir estabilidade às iniciativas governamentais na área da educação.

Em 1990 foi realizada a Conferência Mundial de Educação, em Jontiem, Tailândia,

e por exigência dos documentos resultantes dessa Conferência, entre 1993 e 1994 foi
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elaborado o Plano Nacional de Educação para Todos, num amplo processo

democrático coordenado pelo MEC.

Em 1996, foi aprovada a Lei n° 9.394, de 1996, conh ecida por Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional - LDB -, que insiste na necessidade de elaboração de

um plano nacional em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para

Todos, com duração de dez anos, para reger a educação na Década da Educação. A

LDB estabelece que a União encaminhe o plano ao Congresso Nacional, um ano

após a publicação da citada lei, com diretrizes e metas para todos os níveis e

modalidades de ensino.

Em 9 de janeiro de 2001, foi sancionada a Lei n° 10 .172, que institui o Plano

Nacional de Educação - PNE, de 2001 -, que estabelece a obrigatoriedade de os

Estados e Municípios elaborarem e submeterem à apreciação do Poder Legislativo

correspondente a proposta de um Plano Decenal próprio.

O PNE, de 2001, está em consonância com a Constituição Federal, a LDB e com os

compromissos internacionais firmados pelo Brasil em relação à educação nos

seguintes documentos:

Compromisso firmado na Conferência de Dacar sobre Educação para Todos,

promovida pela Unesco em maio de 2000;

Declaração de Cochabamba, dos Ministros da Educação da América Latina e

Caribe, sobre Educação para Todos, de 2000;

Declaração de Hamburgo, sobre a educação de adultos;

Declaração de Paris, sobre educação superior;

Declaração de Salamanca, sobre necessidades especiais de educação;

Documentos das Nações Unidas e da Unesco sobre os direitos humanos e a não

discriminação.

Quatro premissas orientaram a elaboração do PNE, de 2001:

Educação como direito de todos.

Educação como fator de desenvolvimento social e econômico do País.

Redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à

permanência, com sucesso, na educação pública.

Democratização da gestão do ensino público nos estabelecimentos oficiais.
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Os objetivos estabelecidos pelo PNE, de 2001, são:

Elevação do nível de escolaridade da população.

Melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis e modalidades.

Redução de desigualdades sociais e regionais.

Democratização da gestão do ensino.

Considerando a escassez de recursos, o PNE, de 2001, estabeleceu as seguintes

prioridades:

Garantia do ensino fundamental obrigatório de oito anos a todas as crianças de 7 a

14 anos (obrigatoriedade atualmente ampliada para nove anos).

Garantia de ensino fundamental a todos os que a ele não tiveram acesso na idade

própria ou que não o concluíram.

Ampliação do atendimento nos demais níveis de ensino: a educação infantil, o

ensino médio e a educação superior.

Valorização dos profissionais da educação.

Desenvolvimento de sistemas de informação e de avaliação em todos os níveis e

modalidades de ensino.

Decorridos cinco anos da promulgação do PNE, de 2001, uma avaliação produzida

pela Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, a pedido da Comissão de

Educação e Cultura, em fevereiro de 2005, constatou que ainda não foi cumprida a

maior parte das 294 metas estabelecidas, que têm por objetivos elevar a escolaridade

da população, melhorar a qualidade de ensino, reduzir as desigualdades e

democratizar a gestão.

Diante dessa avaliação, as opiniões dos especialistas da educação são

diversificadas, havendo, entretanto, um consenso quanto à necessidade de acabar

com a descontinuidade das ações na educação. Para tanto, devem ser elaboradas

políticas educacionais de longo prazo, garantindo que experiências bem-sucedidas

sejam divulgadas e adotadas em grande escala.

Alinhado com esse consenso, o PDEMG pretende constituir-se numa base

suficientemente segura para orientar a elaboração e o desenvolvimento de políticas

públicas destinadas a oferecer educação de qualidade à população, pela avaliação

criteriosa da realidade educacional mineira e pelas convicções que expressa.
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2.2 - O contexto estadual

É importante ressaltar que nessa empreitada a que todos os Estados brasileiros

foram desafiados, Minas está fazendo a diferença. Embora o art. 10 da LDB, de 1996,

determine que “Os Estados incumbir-se-ão de (...) elaborar e executar políticas e

planos educacionais, em consonância com as diretrizes e planos nacionais de

educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos Municípios”, a

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais - SEE-MG -, em respeito à

autonomia dos Municípios, enquanto entes federados autônomos, e à política de

cooperação mútua, iniciada neste Estado na década de 1990, optou por trilhar, de

comum acordo com a União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, Seção

MG - Undime-MG -, um percurso diferenciado de planejamento, a partir de uma

determinada filosofia de trabalho mais eficaz na construção democrática dos planos

decenais de educação em Minas Gerais.

Tal percurso propiciou que os Municípios traçassem, concomitantemente com o

Estado e em ação articulada com o Plano Nacional, diretrizes gerais para a educação

e, em ação autônoma, elaborassem, a partir de um amplo diagnóstico, os objetivos,

as metas e as ações específicas que respondessem às expectativas de cada um dos

seus níveis e modalidades de ensino.

Esse processo se traduziu em idas e vindas de discussões entre os atores

envolvidos, durante um tempo de pré-planejamento, que espelha um modo de

acreditar no planejamento como processo democrático, baseado no diálogo e na

troca de experiências, a partir dos dados da realidade.

Seguindo essa orientação e com o devido cuidado para que os planos não

corressem o risco de ficar apenas no desejo, como tantos outros, a SEE-MG orientou

os 853 Municípios mineiros na elaboração dos seus respectivos planos, oferecendo-

lhes apoio técnico para uma construção fundamentada. Uma das ações realizadas

por esse apoio técnico foi a doação, aos Municípios, de um “Atlas da Educação de

Minas Gerais”, elaborado pela Fundação João Pinheiro, com os dados estatísticos

necessários ao diagnóstico da educação de cada Município mineiro.

Desse modo, em Minas Gerais, Estado e Municípios construíram em bases

negociadas e em tempo único os seus respectivos Planos Decenais de Educação, de
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forma articulada com o Plano Nacional e de acordo com as respectivas demandas,

expectativas e vocações histórico-sociais.

2.3 - Princípios e diretrizes

O PDEMG é a expressão de demandas e expectativas da sociedade mineira em

relação à educação e estabelece bases seguras para que as políticas educacionais

sejam capazes de contribuir efetivamente para o desenvolvimento do Estado e para a

superação das históricas diferenças regionais que o caracterizam. Como um Plano de

Estado, é a sociedade inteira que se apresenta como herdeira dos seus

compromissos, sendo as crianças, os jovens e os adultos mineiros os destinatários do

esforço educacional proposto e os beneficiários dos bons resultados que se pretende

alcançar.

Seu principal objetivo é o de atender, de forma equânime, as necessidades

educacionais da população, considerando as diversidades de condições e de

aspirações regionais. Mais que uma declaração de boas intenções, o PDEMG é a

expressão de compromissos democraticamente estabelecidos e capazes de produzir

os resultados que a sociedade mineira deseja. O seu pressuposto, como já afirmado

anteriormente, é o de que a educação é fator decisivo para o desenvolvimento por

estar fortemente associada ao crescimento da eficiência e da produtividade e constitui

o aparato mais eficaz para promover a democratização das oportunidades e a

inclusão social.

O PDEMG concebe a educação escolar como direito do cidadão e patrimônio da

sociedade e se traduz como condição de desenvolvimento, o que significa a correção

das desigualdades interregionais de renda, a promoção da igualdade social e a

garantia dos direitos de cidadania e de liberdade pessoal. Em outras palavras, de

acordo com os fundamentos e as concepções que dão sustentáculo ao PDEMG, a

escolarização deve ser entendida como condição de preparação das pessoas e da

sociedade para a responsabilidade de construir, coletivamente, um projeto de

desenvolvimento social mais justo e humano.

Com esse propósito o PDEMG fundamenta-se nos seguintes princípios e diretrizes

gerais:

Equidade e justiça social.
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Qualidade.

Diálogo e interação das redes de ensino.

Democratização e articulação com a comunidade.

2.3.1 - Equidade e justiça social

Em Minas, os contrastes são enormes e as desigualdades se manifestam não só

pela baixa renda familiar, mas também pelas precárias condições de vida que

dificultam o acesso e a permanência das crianças e dos jovens na escola e corroem

as próprias condições de educabilidade, interferindo no rendimento escolar dos

alunos e produzindo histórias de fracasso que alimentam um ciclo vicioso, o que

impede a promoção do desenvolvimento humano nas regiões mais pobres do Estado.

Uma visão simplista dessa realidade induz a dois tipos de equívocos. O primeiro

deles é a ilusão de que medidas uniformes, que ignorem a complexidade da realidade

educacional mineira, possam produzir alterações significativas nas escolas. O

segundo é a crença de que essas medidas são bem-sucedidas por melhorarem, na

média, os indicadores educacionais, quando de fato elas fracassam por manterem ou

ampliarem as diferenças já existentes no Estado.

O desafio que a educação mineira apresenta a todos não é somente o de melhorar

as taxas de atendimento e de eficiência ou as condições de oferta dos serviços

educacionais. Escolas em boas condições de funcionamento, geridas eficientemente

e dotadas de um corpo docente competente, de especialistas e servidores bem

preparados, são metas a serem alcançadas por políticas públicas orientadas para tal

finalidade. Mas não são suficientes se tudo isso não se traduzir em resultados

efetivos relacionados ao desenvolvimento e à aprendizagem dos alunos, em sua

capacidade de agregar novos domínios cognitivos e de incorporar novos valores da

cidadania e da democracia. E, principalmente, se não houver distribuição equitativa

das chances de desenvolvimento e aprendizagem.

As políticas educacionais não podem estar orientadas apenas para melhorar os

valores médios dos indicadores educacionais; devem também dar mais atenção às

parcelas da população e às regiões que mais necessitam da ação do poder público.

Somente nesse caso a evolução positiva dos indicadores estará retratando uma

transformação profunda na realidade educacional do Estado, traduzindo uma
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compreensão mais adequada e socialmente mais justa do que seja o direito

constitucional à educação.

Tradicionalmente, as desigualdades sociais e econômicas têm servido para

justificar os resultados (em especial, os maus resultados) do desempenho da escola

pública. No entanto, num contexto de ação e de responsabilização, o grande desafio

a ser enfrentado é o de implantar políticas capazes de garantir sucesso na vida

escolar a todos – crianças, adolescentes, jovens e adultos não escolarizados -,

independentemente de sua origem social. O conhecimento dos efeitos das

desigualdades sociais na distribuição das oportunidades educacionais deve ser

tomado como base para a promoção de políticas orientadas pelo princípio da

equidade. Por isso mesmo, dadas as diversidades regionais e a extensão do Estado,

tornou-se indispensável estabelecer com clareza, neste plano, as prioridades, metas

e estratégias de ação e eleger áreas geográficas para intervenção diferenciada.

Considerando, pois, esses princípios e as evidências do diagnóstico, foram eleitas

como áreas prioritárias para implementação das políticas educacionais previstas

neste plano as Regiões do Norte de Minas, Jequitinhonha/Mucuri, Vale do Rio Doce e

Noroeste de Minas.

2.3.2 - Qualidade

Oferecer à população um serviço educacional de qualidade, isto é, uma educação

escolar com padrões de excelência e sintonizada com as necessidades e demandas

da população, é um dever do poder público. Isso implica destacar o compromisso da

educação com os objetivos maiores da sociedade: o desenvolvimento sustentável, o

enfrentamento da pobreza e das desigualdades sociais, a apropriação do

conhecimento e das riquezas tecnológicas.

Os resultados que vêm sendo produzidos pelo Saeb, pelo Enem e também pelo

Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica - Proeb -, instituído no

âmbito do Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública - Simave -, mostram

que, sob qualquer ângulo, são grandes as discrepâncias entre os indicadores que

caracterizam o estado da educação nas várias regiões de Minas.

Todas as pesquisas que investigam, a partir dos dados fornecidos por essas

avaliações, os fatores que influem no aprendizado dos alunos (recursos didáticos
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disponíveis, disciplina ou tamanho da escola, por exemplo) chegam a um consenso:

qualquer fator prejudicial será ainda mais significativo no caso de alunos pobres e de

minorias étnicas.

Portanto, uma educação de qualidade não pode prescindir de investimentos nas

condições básicas de atendimento e funcionamento escolar, nos recursos e meios

que tornam a escola um lugar melhor para ensinar e para aprender. Mas a qualidade

que a educação mineira requer não é a que se mede apenas pelo número de

computadores e de todo um conjunto de recursos tecnológicos que hoje está

disponível no campo da educação. A qualidade necessária é, em especial, aquela

que está associada às pessoas, aos compromissos que assumem em relação à

educação e à sua disposição de estar sempre realizando o melhor nos limites de suas

possibilidades, num processo permanente de autossuperação. O compromisso maior

de todos, especialmente dos educadores, deve ser com a formação, o

desenvolvimento e a aprendizagem dos educandos. Somente se pode falar em

qualidade na educação quando, por meio dela, as pessoas se transformam e se

tornam capazes de mudar a sua própria vida e a realidade em que vivem.

Em suma, um bom sistema de ensino deve atender a população, assegurando as

condições para que os estudantes permaneçam na escola e possam concluir a

educação básica no tempo previsto e na idade correta, com alto nível de aprendizado.

2.3.3 - Diálogo entre as redes de ensino e sua interação

A educação precisará estabelecer um diálogo saudável entre as diferentes

instâncias administrativas para que possa garantir unidade e organicidade de trabalho

entre as diferentes redes de ensino, assegurando qualidade, oferta equânime dos

diferentes níveis, formação de seus profissionais, racionalização do uso dos recursos,

desenvolvimento unificado de propostas curriculares, de programas de ensino e de

avaliação institucional, bem como uma gestão administrativa, pedagógica e financeira

coerente com a realidade.

Em atendimento aos princípios de autonomia dos entes federados e ao regime de

colaboração, é preciso que, respeitadas as especificidades de cada sistema de

ensino, sejam instituídos mecanismos de cooperação mútua entre os diversos

agentes governamentais para que, de fato, uma parceria educacional consistente
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possa ser efetivada por meio de um trabalho integrado entre as redes de ensino,

promovendo uma educação que, reconhecidamente, esteja de acordo com a

vocação, as expectativas e as necessidades de seu desenvolvimento.

A competição entre as redes, comum em outras regiões do País, não tem

encontrado espaço em Minas. Nos últimos tempos, as relações têm sido de

colaboração, mas podem evoluir para superar a clássica divisão entre as redes e

tratar as questões educacionais do Estado como sendo de responsabilidade solidária.

2.3.4 - Democratização da gestão e articulação com a comunidade

A gestão democrática da educação é um preceito constitucional que tem

encontrado guarida nas políticas públicas do Estado de Minas Gerais e transformado

profundamente a relação das escolas com as comunidades por elas atendidas. O

fortalecimento da direção da escola, a implantação de colegiados e a ampliação da

autonomia administrativa, financeira e pedagógica são conquistas da determinação

de que as escolas sejam cada vez mais autogeridas e cada vez menos tuteladas pelo

poder público.

Mas para consolidar essas conquistas, é preciso repensar também a forma como a

escola se relaciona com o ambiente. Como depende do que está à sua volta, a escola

será tanto mais valorizada quanto mais estiver integrada ao seu entorno, abrindo o

seu espaço privilegiado não só aos alunos, mas também à comunidade, com o

objetivo de solucionar os problemas e suprir as necessidades da região.

A democratização da escola é condição necessária para a edificação de uma

sociedade mais justa e humana e, ao mesmo tempo, para a qualidade da educação.

Por isso mesmo, democratizar a escola deve ser a linha central de todas as

intervenções para diminuir a violência, implícita ou explícita, simbólica ou objetiva, em

seu ambiente e nas relações que estabelece com a comunidade. Mas essa

democratização deve ser tratada de forma mais abrangente, incluindo mudança das

relações internas e da estrutura de funcionamento da instituição escolar, e o estímulo

para que os alunos expressem o seu modo próprio de ser, com suas múltiplas formas

de manifestação, suas identidades e tradições culturais.

Tornar a escola mais aberta à participação da comunidade, mais inclusiva e,

portanto, mais educativa é um propósito que deve estar presente nas políticas
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públicas. É necessário que escola não apenas atenda às demandas por mais vagas,

mas também acolha como legítimas as diversas manifestações culturais dos seus

alunos, o que fará dela um espaço de desenvolvimento pessoal e de realização

profissional.

Se a gestão democrática na educação tem como pressuposto a ampliação da

participação de todos nas decisões, tem, por contrapartida, a necessidade de

acompanhamento e avaliação dos planos de trabalho que se desenvolvem em cada

escola, em particular, e em todo o sistema, bem como dos resultados das políticas e

programas implementados pelo poder público. Prestar informações corretas ao Censo

Escolar e participar com responsabilidade das avaliações sistêmicas são condições

indispensáveis para que a sociedade possa estar bem informada sobre as

necessidades educacionais do Estado e sobre os efeitos que as políticas

implementadas produzem sobre a realidade.

2.4 - Objetivos gerais

Os objetivos gerais que norteiam o PDEMG se encontram explicitados no art. 204

da Constituição Estadual de 1989 e são os seguintes:

I - erradicação do analfabetismo;

II - universalização do atendimento escolar;

III - melhoria da qualidade do ensino;

IV - formação para o trabalho;

V - promoção humanística, científica e tecnológica.

Em termos mais específicos, esses objetivos se traduzem, neste plano, nos

seguintes termos:

Tratar a educação básica como direito de toda a população e dever intransferível do

poder público.

Universalizar o acesso ao ensino fundamental obrigatório de nove anos e ao ensino

médio.

Garantir a oferta de educação básica a todos os que a ela não tiveram acesso na

idade própria.

Assegurar professores habilitados em atuação em toda a educação básica.

Elevar a qualidade do ensino público ofertado à população em toda a educação
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básica.

Elevar a taxa de atendimento da educação infantil e ensino especial.

Institucionalizar o Regime de Colaboração Estado-Município, em consonância com

preceitos constitucionais.

Desenvolver mecanismos legais e operacionais que efetivem a gestão democrática

da educação em todos os âmbitos da administração.

Elevar globalmente os investimentos em educação.

2.5 - Prioridades

As prioridades definidas no âmbito do PDEMG visam atender às carências e

deficiências que perpassam estruturalmente todo o sistema de ensino e que incidem

diretamente sobre problemas que não se resolvem a partir de uma ação ou programa

isolado. Ao contrário, os problemas prioritários vinculam-se, necessariamente, a

conjuntos de ações programáticas que envolvem vários segmentos do poder público

e representações civis. São prioridades do PDEMG:

Superação do analfabetismo no Estado, com garantia de continuidade de

escolarização básica para os jovens e adultos.

Elevação geral do nível de escolarização da população, garantida a universalização

dos ensinos fundamental e médio.

Melhoria da qualidade em todas as etapas e modalidades da educação.

Redução das desigualdades educacionais, com a promoção da equidade.

Implantação gradativa da educação de tempo integral na rede pública.

Formação e valorização dos profissionais da educação.

Fortalecimento da democratização da gestão educacional.

Melhoria da infraestrutura das escolas públicas, com prioridade para as regiões

definidas neste plano como de maior vulnerabilidade social.

Institucionalização das regras do Regime de Cooperação Estado-Município.

Desenvolvimento de sistemas de informação e de avaliação.

Acompanhamento e apropriação da evolução tecnológica.
1 Azanha, J. M. P. “Planos e Políticas de Educação no Brasil: alguns pontos para

reflexão”. In: Cadernos de Pesquisa, nº 85, Fundação Carlos Chagas, São Paulo,

maio, 1993.
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2 MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Educação. A educação pública em

Minas 2003/2006 – O desafio da qualidade. Belo Horizonte, 2003.
3Ressaltamos que o número dos adolescentes se refere ao total de passagens pelo

sistema socioeducativo. A cada entrada, seja por transferência, recaptura após fuga

ou evasão, ou por reincidência, o adolescente é novamente registrado no Banco de

Dados. (Fonte: Diretoria de Gestão da Informação e Pesquisa da Secretaria de

Estado de Defesa Social de Minas Gerais).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.929/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria desta Comissão, o projeto de resolução em tela tem por objetivo aprovar

de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a

alienação da terra devoluta que especifica.

Nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18, de 1993, que disciplina a

tramitação da matéria, coube à Comissão de Constituição e Justiça apreciar

preliminarmente o projeto, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e

legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação, cumpre a este órgão colegiado emitir parecer

sobre o assunto, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 188, combinado com o

art. 102, IX, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 3.929/2009 trata de conceder aprovação prévia para a

alienação de uma gleba de terra devoluta rural, situada no Município de Rio Pardo de

Minas, com área de 135,1112ha.

Em atendimento ao que dispõe o § 6º do art. 247 da Constituição do Estado, a

alienação desse imóvel, cujo processo foi instruído pelo Instituto de Terras do Estado

de Minas Gerais - Iter-MG -, será realizada mediante compra preferencial, em que o

legítimo posseiro tem prioridade para adquirir o bem, de acordo com o preço

previamente fixado por esse órgão, conforme determina o art. 12 da Lei nº 11.020, de

1993.

De acordo com os documentos enviados a esta Casa, o requerente mantém a
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posse pacífica do imóvel há mais de cinco anos; tornou a terra economicamente

produtiva, uma vez que se utilizam mais 40% da terra aproveitável para as atividades

de agricultura e pecuária; além de ter vínculo pessoal com o local, pois reside no

Município onde se localiza a gleba.

A legitimação de terra devoluta que se pretende aprovar com o projeto de resolução

em análise reflete a preocupação dos dirigentes estaduais de fomentar a produção

agropecuária, organizar o abastecimento alimentar, promover o bem-estar do homem

que vive do trabalho da terra e fixá-lo no campo, no intuito de efetivar o

desenvolvimento rural.

Diante desses esclarecimentos, constitui justa medida a concessão de domínio

prevista no projeto de resolução em análise a quem de fato participou ativamente e

de forma produtiva na ocupação do território mineiro.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

3.929/2009, no 1º turno.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Chico Uejo, relator - Carlin Moura.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.975/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem no 437/2009, o Governador do Estado encaminhou a

esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a doar à Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg – o imóvel que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/11/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e

188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.975/2009 tem por escopo conferir a necessária autorização
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legislativa ao Poder Executivo para que este possa doar à Universidade do Estado de

Minas Gerais – Uemg – o imóvel situado na Rua Luiz Delben, no Bairro Roman,

antiga Sericícola, no Município de Barbacena, com área de 32,2208ha, a ser

desmembrada de uma área total de 436.165,23m2, registrada sob o no 4.415 do Livro

no 3, no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena.

O art. 18 da Constituição mineira exige a autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para

licitações e contratos da administração pública, exige, além da referida autorização, a

subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Esta exigência está plenamente atendida, pois o art. 2º do projeto destina o imóvel

à construção do câmpus da Uemg, no Município de Barbacena, em resposta à

demanda no Estado por educação de nível superior.

Também em defesa do interesse coletivo, o art. 3º da proposição determina que o

bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos, contados da

lavratura da escritura pública de doação, não for utilizado com a finalidade prevista.

Diante dessas considerações, não há impedimento à tramitação do projeto de lei

em análise. Contudo, a fim de adequá-lo à técnica legislativa, apresentamos o

Substitutivo no 1, ao final deste parecer.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 3.975/2009 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar à Universidade do Estado de Minas Gerais –

Uemg – o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1o – Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Universidade do Estado de

Minas Gerais – Uemg – imóvel com área de 322.208m² (trezentos e vinte e dois mil

duzentos e oito metros quadrados), conforme descrição constante no Anexo desta lei,

a ser desmembrado de uma área total de 436.165,23m2 (quatrocentos e trinta e seis

mil cento e sessenta e cinco vírgula vinte e três metros quadrados), situado na Rua
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Luiz Delben, no Bairro Roman, antiga Sericícola, no Município de Barbacena,

registrado sob o no 4.415 do Livro no 3, no Cartório do 1o Ofício do Registro de

Imóveis da Comarca de Barbacena.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

construção do câmpus da Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg – no

Município de Barbacena.

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.

ANEXO

(a que se refere o art. 1o da Lei no ,de de 200 .)

A área a ser doada possui a seguinte descrição: partindo-se do ponto “A”, nas

margens da Rua Luiz Delben (coordenadas planas de 7650975,57N e 626509,30L),

segue-se com azimute de 294º47’, por 404,36m, até o ponto “B” (coordenadas planas

de 7651144,83N e 626142,02L), na cerca de arame, confrontando com a Fazenda

Regional – Sericícola; daí segue-se por esta cerca de arame com azimute de 327º06’,

por 403,31m, confrontando com herdeiros de Amílcar Savassi, até o limite de

confrontações de herdeiros de Amílcar Savassi com herdeiros de D. Dutra; daí segue-

se por cerca de arame, em linhas quebradas, azimute inicial de 74º03’, por 173,35m,

mais 163,65m, confrontando com herdeiros de D. Dutra, até o limite de confrontações

de herdeiros de D. Dutra com fundos das residências da Rua Tancredo Esteves; daí

segue-se pelos fundos das referidas residências com azimute de 122º38’, por

796,50m, confrontando com fundos das residências das Ruas Tancredo Esteves,

Acre e Dário de Oliveira Lima, até as margens da Av. Amílcar Savassi; daí segue-se

pelas margens da referida avenida com azimute de 215º03’, por 48,86m, mais 9,37m,

mais 287,52m, mais 7,85m, até o entroncamento com a Rua Luiz Delben; daí segue-

se pela Rua Luiz Delben, por 116,49m, mais 106,78m, até o ponto “A”, onde teve

início esta descrição, totalizando área de 322.208m² (trezentos e vinte e dois mil

duzentos e oito metros quadrados).

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Délio Malheiros -

Ronaldo Magalhães - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.976/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o projeto em epígrafe dispõe sobre

a revisão dos valores do subsídio mensal dos integrantes do Poder Judiciário do

Estado de Minas Gerais.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria, que vem agora a esta Comissão para receber parecer

quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso I, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe objetiva sejam revisto os valores do subsídio dos

membros do Poder Judiciário do Estado.

No Ofício nº 10/2009, por meio do qual o projeto foi encaminhado a esta Casa, o

Presidente do Tribunal de Justiça esclarece que a medida é necessária, uma vez que

os valores do subsídio vigente permanecem inalterados desde janeiro de 2006.

Ressalta que os índices de reajuste propostos são os mesmos concedidos aos

Ministros do Supremo Tribunal Federal nos termos da Lei Federal nº 12.041, de

8/10/2009: 5% a partir de 1º/9/2009, e 3,88% a partir de 1º/2/2010.

É importante salientar que a concessão não acarretará violação ao art. 37, XI da

Constituição Federal, que estabelece o teto remuneratório constitucional, dada a

identidade dos percentuais de reajuste previstos pela Lei Federal nº 12.041, de 2009,

e pelo projeto em tela.

Conforme já mencionado no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, o

projeto em apreço não apresenta vício de inconstitucionalidade de natureza formal,

uma vez que, nos termos do art. 37, inciso X, da Carta Magna, com a redação dada

pela Emenda à Constituição no 19, o subsídio somente pode ser alterado mediante lei

específica, observada a reserva de iniciativa.

O art. 95, inciso III, da Constituição Federal estabelece que a irredutibilidade de
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subsídio da magistratura é garantia que tem por finalidade recompor o valor real da

remuneração, além de coibir a indevida ingerência nas atividades judiciais,

assegurando a independência dos magistrados.

Assim, a irredutibilidade do subsídio não constitui benefício pessoal, mas garantia

relacionada à função desenvolvida pela agente público. O reajuste periódico, de

acordo com os índices inflacionários, encontra fundamento constitucional e assegura

a manutenção do princípio fundamental do Estado Democrático de Direito,

consistente na separação e independência dos Poderes.

Por fim, lembramos que a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária irá

manifestar-se sobre a matéria, no momento oportuno, na esfera de sua competência.

Ante o exposto e considerando que, ao revisar o subsídio dos membros do Poder

Judiciário estadual, o projeto ajusta o sistema remuneratório dos magistrados aos

preceitos da Constituição Federal, resta evidenciada a conveniência e a oportunidade

da matéria.

Conclusão

Com fundamento nas considerações feitas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nº 3.976/2009.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Célio Moreira - Ivair Nogueira - Neider

Moreira - Domingos Sávio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.976/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre a revisão dos valores do subsídio mensal dos integrantes do Poder Judiciário

do Estado de Minas Gerais.

Preliminarmente, a proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Em

seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Administração Pública, que opinou

pela sua aprovação.

Vem agora a proposição a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do art.
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188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa a reajustar os valores do subsídio mensal dos

membros do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.

Segundo o Presidente do Tribunal de Justiça, o valor do subsídio vigente

permanece inalterado desde 1°/1/2006, e os índices de reajustes propostos são os

mesmos concedidos aos Ministros do Supremo Tribunal Federal pela Lei n° 12.041,

de 8/10/2009: 5% a partir de 1°/9/2009 e 3,88% a pa rtir de 1°/2/2010.

Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça informa que o projeto

em apreço não apresenta vício de inconstitucionalidade de natureza formal, uma vez

que o subsídio somente pode ser alterado mediante lei específica, observada a

reserva de iniciativa. Nesse sentido, o projeto em comento encontra-se em

consonância com o disposto no Texto Constitucional, não havendo óbices a sua

tramitação.

A Comissão de Administração Pública analisou o mérito da matéria e concluiu que a

irredutibilidade de subsídio dos magistrados é uma garantia constitucional que implica

necessidade de reajustes periódicos capazes de recompor o valor real da

remuneração, além de coibir a indevida ingerência nas atividades judiciais,

assegurando a independência dos magistrados. Assim, a irredutibilidade do subsídio

não constitui benefício pessoal, mas garantia relacionada com a função desenvolvida

pelo agente público.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, destacamos

os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF – que normatizam as

despesas obrigatórias de caráter continuado e os limites de despesa total com

pessoal para cada ente da Federação e para cada Poder.

A LRF, em seu art. 20, II, “b”, dispõe que a despesa total com pessoal do Poder

Judiciário não poderá exceder o percentual de 6% da Receita Corrente Líquida –

RCL. Ademais, o parágrafo único do art. 22 estabelece um limite prudencial de 95%

do limite, ou seja 5,7%, a partir do qual medidas corretivas deverão ser adotadas para

evitar que o limite máximo seja atingido. Entre elas está incluída a proibição de

aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, ressalvada a
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revisão geral anual prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

A verificação do cumprimento dos limites com pessoal deve ser realizada

quadrimestralmente, conforme dispõe o art. 22 da LRF. Assim, de acordo com dados

extraídos do Armazém do Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi –,

as despesas com pessoal do Tribunal de Justiça, considerando agosto como mês de

referência, já que o cálculo se refere ao terceiro quadrimestre do ano, representam

5,50%, portanto, dentro dos limites legais. Adicionando-se o valor de R$5.945.370,00,

que representa o impacto financeiro decorrente da aprovação do projeto de lei em

questão no ano de 2009, ainda se obtem valor inferior ao limite prudencial.

Destaque-se, ainda, que a proposição em tela atende também ao disposto no art.

169, II, da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou

aumento de remuneração à autorização específica na Lei de Diretrizes

Orçamentárias, o que a Lei n° 18.313, de 2009, cump re ao conceder a autorização

em seu art. 15.

Cabe ressaltar que o art. 21, I, da LRF determina ser nulo de pleno direito o ato que

provoque aumento de despesa com pessoal e não atenda às exigências da LRF para

a criação de despesas obrigatórias de caráter continuado, entre elas a elaboração de

estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em

vigor e nos dois subsequentes. Com vistas ao cumprimento de tais exigências o

Presidente do Tribunal de Justiça enviou a esta Casa a estimativa de impacto

orçamentário por meio do Ofício n° 10/2009.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.976/2009, no 1°

turno, na forma original.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

Inácio Franco, Presidente - Domingos Sávio, relator - Gustavo Valadares - Neider

Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.977/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei em epígrafe dispõe
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sobre a revisão dos valores do subsídio mensal dos membros do Ministério Público

do Estado de Minas Gerais.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria.

Vem a matéria agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe objetiva realizar a revisão dos valores do subsídio

mensal dos membros do Ministério Público do Estado.

No Ofício nº 9/2009, por meio do qual o projeto foi encaminhado a esta Casa, o

Procurador-Geral de Justiça esclarece que os índices de reajustes propostos são os

mesmos concedidos ao Procurador-Geral da República nos termos da Lei Federal nº

12.042, de 8/10/2009, quais sejam 5% a partir de 1º/9/2009 e 3,88% a partir de

1º/2/2010. Ressalta, ainda, que a medida observará o primado da autonomia

administrativa do Ministério Público e encontra respaldo na normatização da política

remuneratória da instituição, estabelecida na Constituição e na legislação vigente.

Observa-se que, dada a identidade dos percentuais de reajuste previstos na Lei

Federal nº 12.042, de 2009, e no projeto em exame, a concessão não acarretará

violação ao art. 37, inciso XI, da Carta Federal, que estabelece o teto remuneratório

constitucional.

A Comissão de Constituição e Justiça, em parecer, destacou a inexistência de vício

de inconstitucionalidade de natureza formal no projeto em tela, pois, nos termos do

art. 37, inciso X, da Carta Magna, com a redação dada pela Emenda à Constituição

n° 19, o subsídio somente pode ser alterado mediant e lei específica, observada a

reserva de iniciativa e os arts. 66, § 2º, e 122 da Constituição Estadual, que garantem

ao Ministério Público autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe,

especialmente, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e

serviços auxiliares e a fixação dos vencimentos de seus membros e servidores,

sendo facultada ao Procurador-Geral de Justiça a iniciativa de lei que fixe os

vencimentos de seus membros.

Importante é lembrar que o art. 128, § 5°, inciso I , alínea “c”, da Constituição
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Federal estabelece que a irredutibilidade de subsídio do Ministério Público é garantia

que tem por finalidade recompor o valor real da remuneração, além de coibir a

indevida ingerência nas atividades ministeriais, assegurando a independência dos

Promotores e Procuradores de Justiça.

Assim, a irredutibilidade do subsídio não constitui benefício pessoal, mas garantia

relacionada à função desenvolvida pelo agente público. O reajuste periódico, de

acordo com os índices inflacionários, encontra fundamento constitucional e assegura

a manutenção do Estado Democrático de Direito.

Por último, ressaltamos que a análise das exigências da Lei de Responsabilidade

Fiscal e do relatório do impacto orçamentário-financeiro será feita oportunamente pela

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Ante o exposto e considerando que, ao revisar os valores do subsídio mensal dos

membros do Ministério Público estadual, o projeto ajusta o sistema remuneratório dos

membros do Parquet aos preceitos da Constituição Federal, resta evidenciada a

conveniência e a oportunidade da matéria.

Conclusão

Com fundamento nas considerações feitas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nº 3.977/2009.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Neider Moreira - Domingos Sávio - Gustavo

Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.977/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Procurador Geral de Justiça, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre a revisão dos valores do subsídio mensal dos membros do Ministério Público

do Estado de Minas Gerais.

Preliminarmente, a proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Em

seguida foi o projeto encaminhado à Comissão de Administração Pública, que opinou

por sua aprovação na forma original.
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Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa reajustar os valores do subsídio mensal dos

membros do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Segundo o Procurador-Geral de Justiça, os índices de reajustes propostos são os

mesmos concedidos ao Procurador Geral da República pela Lei n° 12.042, de

8/10/2009: 5% a partir de 1°/9/2009 e 3,88% a parti r de 1°/2/2010.

Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça informa que o projeto

em apreço não apresenta vício de inconstitucionalidade de natureza formal, uma vez

que o subsídio somente pode ser alterado mediante lei específica, observada a

reserva de iniciativa. Nesse sentido, o projeto em comento encontra-se em

consonância com o disposto no texto constitucional, não havendo óbices a sua

tramitação.

A Comissão de Administração Pública analisou o mérito da matéria e concluiu que a

irredutibilidade de subsídio do Ministério Público é uma garantia constitucional que

implica necessidade de reajustes periódicos capazes de recompor o valor real da

remuneração, além de coibir a indevida ingerência nas atividades ministeriais,

assegurando a independência dos promotores e procuradores de justiça. Assim, a

irredutibilidade do subsídio não constitui benefício pessoal, mas garantia relacionada

à função desenvolvida pelo agente público.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, destacamos

os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF – que normatizam as

despesas obrigatórias de caráter continuado e os limites de despesa total com

pessoal para cada ente da Federação e para cada Poder.

A LRF, em seu art. 20, II, b, dispõe que a despesa total com pessoal do Ministério

Público não poderá exceder o percentual de 2% da Receita Corrente Líquida – RCL.

Ademais, o parágrafo único do art. 22 estabelece um limite prudencial de 95% do

limite, ou seja 1,9%, a partir do qual medidas corretivas deverão ser adotadas para

evitar que o limite máximo seja atingido. Entre elas está incluída a proibição de

aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, ressalvada a
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revisão geral anual prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

A verificação do cumprimento dos limites com pessoal deve ser realizada

quadrimestralmente, conforme dispõe o art. 22 da LRF. Assim, de acordo com dados

extraídos do Armazém do Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi –,

as despesas com pessoal do Ministério Público, considerando-se agosto como mês

de referência, já que o cálculo se refere ao 3° qua drimestre do ano, representam

1,69%, portanto, dentro dos limites legais. Adicionando-se o valor de

R$37.100.000,00, que representa o impacto financeiro decorrente da aprovação do

projeto de lei em questão, ainda se obtem valor inferior ao limite prudencial.

Destaque-se ainda que a proposição em tela atende também ao disposto no art.

169, II, da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou

aumento de remuneração à autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias,

o que a Lei n° 18.313, de 2009, cumpre ao conceder a autorização em seu art. 15.

Cabe ressaltar que o art. 21, I, da LRF determina ser nulo de pleno direito o ato que

provoque aumento de despesa com pessoal e não atenda às exigências da LRF para

a criação de despesas obrigatórias de caráter continuado, entre elas a elaboração de

estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deve entrar em

vigor e nos dois subsequentes. Com vistas ao cumprimento de tais exigências, o

Procurador-Geral de Justiça enviou a esta Casa a estimativa de impacto orçamentário

por meio do Ofício n° 9/2009.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.977/2009 no 1°

turno.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

Inácio Franco, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Domingos Sávio - Neider

Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.005/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, o projeto em tela

“dispõe sobre a fixação do subsídio do Procurador do Ministério Público junto ao
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Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade da matéria, que vem agora a esta Comissão,

para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, inciso I, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em estudo visa a fixar o valor do subsídio dos Procuradores do

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Conforme se apreende da justificação do projeto, a medida justifica-se, tendo em

vista o reajuste concedido aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, permitindo,

assim, alteração no subsídio dos demais membros de Poderes, sem incorrer em

infringência à limitação do teto remuneratório constitucional, previsto no art. 37, inciso

XI, da Constituição da República.

A Comissão de Constituição e Justiça demonstrou, em seu parecer, que o projeto

em questão não denota nenhum vício de inconstitucionalidade de natureza formal,

uma vez que, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição da República, o

subsídio somente pode ser alterado mediante lei específica, observada a reserva de

iniciativa. O mesmo dispositivo determina, também, o pagamento do subsídio em

parcela única, visando a conferir mais lisura e transparência à política remuneratória

dos agentes públicos. O art. 2º do projeto determina o pagamento do subsídio em

parcela única, ressalvadas eventuais verbas indenizatórias.

Por fim, informamos que a análise de mérito acerca da obediência aos dispositivos

constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal será realizada pela Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, no momento oportuno.

Ante o exposto, e considerando que, ao fixar novo subsídio para os Procuradores

do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado, o projeto ajusta o

sistema aos preceitos da Constituição Federal, ficam evidenciadas a conveniência e a

oportunidade da matéria.

Conclusão

Com fundamento nas considerações feitas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nº 4.005/2009.
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Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Domingos Sávio, relator - Gustavo Valadares - Neider

Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.005/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre a fixação do subsídio do Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de

Contas do Estado.

Preliminarmente, a proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Em

seguida foi o projeto encaminhado à Comissão de Administração Pública, que opinou

pela sua aprovação.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa fixar o valor do subsídio mensal do Procurador do

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Segundo o Presidente do Tribunal de Contas, tal medida se faz necessária,

considerando a necessidade de simetria com o subsídio dos Procuradores de Justiça

do Estado de Minas Gerais. Com o reajuste, o valor do subsídio será de R$23.216,81

a partir de 1°/9/2009, e de R$24.117,62 a partir de  1°/2/2010.

Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça informa que o projeto

em apreço não apresenta vício de inconstitucionalidade de natureza formal, uma vez

que o subsídio somente pode ser alterado mediante lei específica, observada a

reserva de iniciativa. Nesse sentido, o projeto em comento encontra-se em

consonância com o disposto no texto constitucional, não havendo óbices a sua

tramitação.

A Comissão de Administração Pública analisou o mérito da matéria e concluiu que,

ao revisar o subsídio do Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas

do Estado, o projeto ajusta o sistema remuneratório dessas autoridades aos preceitos
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da Constituição Federal, restando evidenciada a conveniência e oportunidade da

matéria.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, destacamos

os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF – que normatizam as

despesas obrigatórias de caráter continuado e os limites de despesa total com

pessoal para cada ente da Federação e para cada Poder.

A LRF, em seu art. 20, II, b, dispõe que a despesa total com pessoal do Poder

Legislativo, na qual se incluem as despesas do Tribunal de Contas do Estado, não

poderá exceder o percentual de 3% da Receita Corrente Líquida – RCL. Ademais, o

parágrafo único do art. 22 estabelece um limite prudencial de 95% do limite, ou seja

2,85%, a partir do qual medidas corretivas deverão ser adotadas para evitar que o

limite máximo seja atingido. Entre elas está incluída a proibição de aumento, reajuste

ou adequação de remuneração a qualquer título, ressalvada a revisão geral anual

prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

A verificação do cumprimento dos limites com pessoal deve ser realizada

quadrimestralmente, conforme dispõe o art. 22 da LRF. Assim, de acordo com dados

extraídos do Armazém do Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi –,

as despesas com pessoal do Poder Legislativo, considerando-se agosto como mês

de referência, já que o cálculo se refere ao 3° qua drimestre, representam 2,32%,

estando, portanto, dentro dos limites legais. Adicionando-se o valor do impacto

financeiro decorrente da aprovação do projeto de lei em questão no ano de 2009,

ainda obtem-se valor inferior ao limite prudencial.

Destaque-se, ainda, que a proposição em tela atende também ao disposto no art.

169, II, da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou

aumento de remuneração à autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias,

o que a Lei n° 18.313, de 2009, cumpre ao conceder a autorização em seu art. 15.

Cabe ressaltar que o art. 21, I, da LRF determina ser nulo de pleno direito o ato que

provoque aumento de despesa com pessoal e não atenda às exigências da LRF para

a criação de despesas obrigatórias de caráter continuado, entre elas a elaboração de

estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em

vigor e nos dois subsequentes. Com vistas ao cumprimento de tais exigências, o
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Presidente do Tribunal de Contas do Estado enviou a esta Casa a estimativa de

impacto orçamentário por meio do Ofício n° 33/2009.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.005/2009, no 1°

turno.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

Inácio Franco, Presidente - Neider Moreira, relator - Domingos Sávio - Gustavo

Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.006/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, o projeto em tela

“dispõe sobre a revisão do subsídio do Conselheiro e do Auditor do Tribunal de

Contas e dá outras providências”.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria, que vem agora a esta Comissão para receber parecer

quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso I, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em estudo visa a revisar o subsídio dos Conselheiros e Auditores do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu, em seu parecer, que a proposição

não se encontra maculada por nenhum vício de inconstitucionalidade formal.

Percebe-se, portanto, que o projeto altera o subsídio das autoridades nele

mencionadas por meio de lei específica, deflagrada pelo Presidente do Tribunal de

Contas, em plena atenção ao art. 37, inciso X, da Constituição da República, e ao art.

66, inciso II, da Constituição do Estado .

Cabe ressaltar que a pretendida revisão mostra-se juridicamente possível, já que os

índices de reajustes propostos são os mesmos concedidos aos Ministros do Supremo

Tribunal Federal, nos termos da Lei Federal nº 12.041, de 2009, quais sejam 5% a

partir de 1º/9/2009 e 3,88% a partir de 1º/2/2010. Insta lembrar, ainda, que, dada a
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coincidência dos percentuais de reajuste, sua concessão não acarretará violação ao

art. 37, inciso XI, da Carta Federal, que prevê o teto remuneratório constitucional.

Por fim, informamos que a análise das questões financeiras e orçamentárias

decorrentes da proposição bem como as implicações e obrigações constantes na Lei

de Responsabilidade Fiscal são atribuições da Comissão de Fiscalização Financeira

e Orçamentária.

Ante o exposto e considerando que, ao revisar o subsídio dos Conselheiros e

Auditores do Tribunal de Contas do Estado, o projeto ajusta o sistema remuneratório

dessas autoridades aos preceitos da Constituição Federal, resta evidenciada a

conveniência e a oportunidade da matéria.

Conclusão

Com fundamento nas considerações feitas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nº 4.006/2009.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Domingos Sávio, relator - Gustavo Valadares - Neider

Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.006/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre a revisão dos valores do subsídio mensal do Conselheiro e do Auditor do

Tribunal de Contas.

Preliminarmente, a proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Em

seguida foi o projeto encaminhado à Comissão de Administração Pública, que opinou

pela sua aprovação.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa reajustar os valores do subsídio mensal do

Conselheiro e do Auditor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
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Segundo o Presidente do Tribunal Contas, os índices de reajustes propostos são os

mesmos concedidos aos Ministros do Supremo Tribunal Federal e ao Procurador-

Geral da República, respectivamente pelas Leis n°s 12.041 e 12.042, de 8/10/2009:

5% a partir de 1°/9/2009 e 3,88% a partir de 1°/2/2 010.

Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça informa que o projeto

em apreço não apresenta vício de inconstitucionalidade de natureza formal, uma vez

que o subsídio somente pode ser alterado mediante lei específica, observada a

reserva de iniciativa. Nesse sentido, o projeto em comento encontra-se em

consonância com o disposto no texto constitucional, não havendo óbices a sua

tramitação.

A Comissão de Administração Pública analisou o mérito da matéria e concluiu que

ao revisar o subsídio dos Conselheiros e Auditores do Tribunal de Contas do Estado,

o projeto ajusta o sistema remuneratório dessas autoridades aos preceitos da

Constituição Federal, restando evidenciada a conveniência e oportunidade da

matéria.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, destacamos

os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF – que normatizam as

despesas obrigatórias de caráter continuado e os limites de despesa total com

pessoal para cada ente da Federação e para cada Poder.

A LRF, em seu art. 20, II, “b”, dispõe que a despesa total com pessoal do Poder

Legislativo, na qual se incluem as despesas do Tribunal de Contas do Estado, não

poderá exceder o percentual de 3% da Receita Corrente Líquida – RCL. Ademais, o

parágrafo único do art. 22 estabelece um limite prudencial de 95% do limite, ou seja

2,85%, a partir do qual medidas corretivas deverão ser adotadas para evitar que o

limite máximo seja atingido. Entre elas está incluída a proibição de aumento, reajuste

ou adequação de remuneração a qualquer título, ressalvada a revisão geral anual

prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

A verificação do cumprimento dos limites com pessoal deve ser realizada

quadrimestralmente, conforme dispõe o art. 22 da LRF. Assim, de acordo com dados

extraídos do Armazém do Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi –,

as despesas com pessoal do Poder Legislativo, considerando agosto como mês de
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referência, já que o cálculo se refere ao 3° quadri mestre do ano, representam 2,32%,

estando, portanto, dentro dos limites legais. Adicionando-se o valor do impacto

financeiro decorrente da aprovação do projeto de lei em questão no ano de 2009,

ainda obtem-se valor inferior ao limite prudencial.

Destaque-se, ainda, que a proposição em tela atende também ao disposto no art.

169, II, da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou

aumento de remuneração à autorização específica na Lei de Diretrizes

Orçamentárias, o que a Lei n° 18.313, de 2009, cump re ao conceder a autorização

em seu art. 15.

Cabe ressaltar que o art. 21, I, da LRF determina ser nulo de pleno direito o ato que

provoque aumento de despesa com pessoal e não atenda às exigências da LRF para

a criação de despesas obrigatórias de caráter continuado, entre elas a elaboração de

estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em

vigor e nos dois subsequentes. Com vistas ao cumprimento de tais exigências o

Presidente do Tribunal de Contas do Estado enviou a esta Casa a estimativa de

impacto orçamentário por meio do Ofício n° 34/2009.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.006/2009, no 1°

turno.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

Inácio Franco - Presidente - Domingos Sávio, relator - Gustavo Valadares - Neider

Moreira.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.439/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.439/2009 “altera as Leis

nº 15.787, de 27/10/2005, e nº 17.006, de 25/9/2007, e cria cargos pertencentes ao

Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia do Poder Executivo”.

Aprovado em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 2, vem

agora o projeto a esta Comissão para receber parecer no 2º turno, nos termos do art.

189 do Regimento Interno.
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Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

A alteração proposta para a Lei nº 15.787, de 27/10/2005, está relacionada com a

designação de servidores prevista na alínea “a” do § 1º do art. 10 da Lei nº 10.254, de

1990, que instituiu o regime jurídico único, no que diz respeito à percepção de VTI e

de adicionais por tempo de serviço.

A VTI, nos termos da Lei nº 15.787, de 2005, é devida aos designados na data da

sua publicação e corresponde ao valor da soma da Parcela Remuneratória

Complementar – PRC –, de que trata a Lei Delegada nº 41, de 2000, e do abono

instituído pela Lei Delegada nº 38, de 1997, de acordo com o disposto no inciso I do

art. 2º.

Ressalte-se que a Lei nº 15.787, de 2005, garante o pagamento da VTI aos

designados nas condições ali estabelecidas.

Nos termos do § 1º do art. 9º da referida lei, ocorrendo nova designação, fica

assegurado ao designado o pagamento do valor correspondente à VTI percebida por

ele, desde que o intervalo entre uma e outra designação não ultrapasse trezentos

dias. Caso contrário, o designado passará a perceber a VTI relativa à nova

designação, que corresponderá ao valor estabelecido em lei para os servidores que

ingressarem em cargo de carreira do Poder Executivo após a data da publicação da

Lei nº 15.787.

Mas outra condição está prevista na hipótese de nova designação quando o

intervalo entre uma e outra for superior a trezentos dias. Nessa hipótese, o designado

não fará jus aos adicionais por tempo de serviço.

Vale lembrar que o art. 60 da Lei nº 15.788 assegura ao designado de que trata a

alínea “a” do § 1º do art. 10 da Lei nº 10.254 o direito à percepção dos adicionais por

tempo de serviço adquiridos e a adquirir, nos termos do art. 118 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

O que o projeto em exame propõe é conceder um tratamento equânime aos

designados em questão, evitando o tratamento diferenciado que hoje existe.

Ratificando o nosso entendimento exarado no 1º turno, reconhecemos que o critério

existente para a negação desse direito baseado apenas no fato de que a designação
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ocorreu em período superior a trezentos dias não é razoável para abrigar uma

situação que realmente diferencie umas pessoas de outras.

Assim é que a medida proposta permitirá o pagamento dos adicionais por tempo de

serviço para o designado que se encontre na hipótese mencionada.

A proposição também objetiva assegurar um tratamento isonômico entre servidores.

Trata-se da supressão de dispositivo que prevê pagamento de VTI para os servidores

que ingressarem nas carreiras de Assistente Técnico Educacional e de Analista

Educacional, visto que os ocupantes dos cargos das referidas carreiras não

percebem mais a VTI, em virtude da sua incorporação ao vencimento básico,

decorrente da sistemática adotada para o pagamento da citada vantagem.

Outra proposta decorre de solicitação da Fundação de Amparo à Pesquisa do

Estado de Minas Gerais – Fapemig – e objetiva o ingresso de mais profissionais de

nível superior para atender às necessidades dessa entidade.

As emendas do Governador apresentadas ao projeto no 1º turno promovem

alterações no âmbito da Secretaria de Estado de Turismo e dispõem sobre a jornada

de trabalho diária dos servidores do Poder Executivo que venham a desempenhar

suas funções na Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves.

Objetivam, respectivamente, viabilizar o atendimento mais adequado às demandas do

setor de turismo e sua maior integração às políticas nacionais do setor bem como

reduzir em até 25% a jornada de trabalho do servidor que for transferido para a

Cidade Administrativa.

Finalmente, faz-se necessário tecer considerações acerca da emenda apresentada

pelo Governador do Estado por meio da Mensagem nº 440/2009, encaminhada a esta

Casa Legislativa em 30 de novembro do corrente ano. A referida emenda foi

apresentada pelo Chefe do Poder Executivo no exercício da competência que lhe foi

conferida no art. 90, inciso V, da Constituição do Estado, combinado com o art. 226,

inciso IV, do Regimento Interno, e propõe a criação de um cargo de Piloto de

Helicóptero no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão da

administração direta do Poder Executivo. Verifica-se que a matéria é competência

legislativa do Estado.

É importante observar que a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF –, Lei
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Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000, em seu art. 16, exige que qualquer ato

que acarrete aumento de despesa seja acompanhado da estimativa do impacto

orçamentário-financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois

exercícios subsequentes bem como da declaração do ordenador de despesa de que

o aumento pretendido tem adequação orçamentária e financeira com a Lei

Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação

Governamental e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A esse respeito, informamos

que foi encaminhado a esta Casa o Ofício da Secretaria de Planejamento e Gestão nº

1.074/2009, com os dados sobre o impacto orçamentário-financeiro decorrente da

criação do cargo e a declaração da Secretária de Estado de que “o acréscimo dos

valores à folha de pagamento do Estado está em conformidade com os limites de

despesa de pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Quanto ao mérito, segundo aduzido pelo Governador do Estado na mensagem

enviada, “o cargo destina-se à Polícia Civil e a sua criação justifica-se em razão do

importante papel que esta desempenha no combate ao crime, além de colaborar com

ações do MG Transplantes, como na parceria com entidades e órgãos responsáveis

pela prevenção a incêndios florestais”. À vista do exposto, entendemos que a

proposta é meritória, razão pela qual a acolhemos na forma da Emenda nº 1 ao

vencido.

Ressalte-se que a proposta mencionada será recebida em Plenário na forma de

emenda.

À vista do exposto e diante da manifestação do Governador do Estado, julgamos

conveniente acolher a proposta neste momento, na forma da Emenda nº 1 ao vencido

no 1º turno.

Conclusão

Opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.439/2009 na forma

do vencido em 1º turno, com a seguinte Emenda nº 1.

Se aprovada a Emenda nº 1, fica prejudicada a emenda apresentada em Plenário

pelo Governador.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier:
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“Art. ... – Fica criado no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão da

administração direta do Poder Executivo, de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº

174, de 26 de janeiro de 2007, um cargo de Piloto de Helicóptero, código EX-35.

§ 1º – A lotação, a identificação e a forma de recrutamento do cargo criado no

‘caput’ serão definidas em decreto.

§ 2º – Em decorrência da criação do cargo de que trata o ‘caput’, o quantitativo

relativo ao item ‘Piloto de Helicóptero’, constante no Anexo VIII da Lei Delegada nº

174, de 2007, passa a ser de nove cargos.”.

PROJETO DE LEI Nº 3.439/2009

(Redação do Vencido)

Altera as Leis nºs 15.787, de 27 de outubro de 2005, 17.006, de 25 de setembro de

2007, a Lei Delegada nº 129, de 25 de janeiro de 2007, e cria e extingue cargos

pertencentes ao Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia do Poder Executivo a

que se refere a Lei nº 15.466, de 13 de janeiro de 2005.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O § 1º do art. 9º da Lei nº 15.787, de 27 de outubro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º – (...)

§ 1º – Será mantido o valor correspondente à VTI percebida por designado em caso

de nova designação, salvo se o intervalo entre uma e outra designação for superior a

trezentos dias, hipótese em que o designado perceberá a VTI relativa à nova

designação, nos termos do inciso II do art. 2º.”.

Art. 2º – A especificação dos cargos constantes no item II.2.5 do Anexo II da Lei nº

15.784, de 27 de outubro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação: “II.2.5 –

Assistente de Educação e Assistente Técnico de Educação Básica:”.

Art. 3º – Ficam extintos onze cargos vagos da carreira de Técnico em Atividades de

Ciência e Tecnologia de que trata a Lei nº 15.466, de 13 de janeiro de 2005,

pertencente ao Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia do Poder Executivo.

Parágrafo único – Em função do disposto no “caput”, a quantidade de cargos das

carreiras de Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia constante no item I.1.2

do Anexo I da Lei nº 15.466, de 2005, passa a ser de trezentos e trinta e dois, e a
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terceira coluna do quadro do referido item passa a vigorar na forma do Anexo I desta

lei.

Art. 4º – Ficam criados onze cargos da carreira de Gestor em Ciência e Tecnologia

de que trata a Lei nº 15.466, de 2005, pertencente ao Grupo de Atividades de Ciência

e Tecnologia do Poder Executivo.

Parágrafo único – Em função do disposto no “caput”, a quantidade de cargos da

carreira de Gestor em Ciência e Tecnologia constante no item I.1.3 do Anexo I da Lei

nº 15.466, de 2005, passa a ser de duzentos e oitenta e seis, e a terceira coluna do

quadro do referido item passa a vigorar na forma do Anexo II desta lei.

Art. 5º – O inciso III do art. 2º da Lei Delegada nº 129, de 25 de janeiro de 2007,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º – (...)

III – implementar a política estadual de turismo em articulação com órgãos e

entidades das esferas de governo federal, estadual ou municipal;”.

Art. 6º – Os incisos VII e VIII do art. 3º da Lei Delegada nº 129, de 2007, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º – (...)

VII – Superintendência de Políticas de Turismo;

VIII – Superintendência de Estruturas do Turismo.”.

Art. 7º – Ficam revogados o item II.2.4 do Anexo II da Lei nº 15.784, de 2005, e o §

2º do art. 9º da Lei nº 15.787, de 2005.

Art. 8º – O Poder Executivo, atendendo à conveniência do serviço público, poderá

reduzir em até 25% (vinte e cinco por cento), no ano de 2010, nos termos de

regulamento, a jornada de trabalho dos servidores que venham a desempenhar suas

funções na Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

(a que se refere o parágrafo único do art. 3º de Lei nº )

Quantidade

332

ANEXO II
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(a que se refere o parágrafo único do art. 4º de Lei nº )

Quantidade

282

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Domingos Sávio, relator - Neider Moreira - Lafayette

de Andrada.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.680/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe altera a Lei nº 14.313,

de 19/6/2002, que isenta beneficiários de terras rurais do pagamento de

emolumentos, na forma que especifica.

No 1º turno, foi o projeto aprovado em sua forma original.

Agora, nos termos do art. 189, § 1º, do Regimento Interno, volta a matéria a esta

Comissão para ser analisada no 2º turno e para que seja elaborada a redação do

vencido, que segue anexa e integra esta peça opinativa.

Fundamentação

Conforme nos manifestamos anteriormente, no âmbito da competência desta

Comissão, nos termos do art. 100, II, combinado com o art. 102, VII, do Regimento

Interno, a proposição atende exclusivamente a famílias beneficiárias de programas de

desenvolvimento rural federais ou estaduais, atingindo camadas de baixa renda ou

sem renda. As medidas propostas são carregadas de relevante significado social e

demonstram a sensibilidade do Legislativo mineiro com a questão agrária.

Nesta fase regimental, revisamos exaustivamente todas as etapas do turno anterior

e não constatamos nenhum óbice ou vício que possa obstar sua aprovação.

No entanto, com o intuito de aprimorar a legislação vigente e pelo fato de ser

questão pertinente à proposição, essencialmente vinculada à questão agrária, o

projeto em epígrafe deve alterar dispositivos específicos da Lei nº 15.424, de

30/12/2004, que trata de atos praticados pelos serviços notariais e de registro, bem

como o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária. Para proceder à devida

adequação legislativa e permitir a compensação dos valores correspondentes aos
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atos gratuitos praticados pelos cartórios de registro de imóveis em razão de registros

imobiliários decorrentes do programa de regularização fundiária que conferem a

titularidade de terras devolutas estaduais aos posseiros que nelas residem,

apresentamos as Emendas nºs 1 a 3, ao final deste parecer. A Emenda nº 1 visa

alterar o “caput” do art. 31 e os arts. 32, 35, 37 e 44, adequando os dispositivos legais

aos notários e registradores. A Emenda nº 2 visa acrescentar o inciso III ao art. 34,

estabelecendo limite máximo à compensação para os registradores de imóveis. E a

Emenda nº 3 visa definir a data inicial de compensação aos registradores de imóveis.

Em que pese o amplo debate ocorrido no 1º turno, essa alteração se faz necessária

para garantir o caráter sistêmico do ordenamento jurídico estadual no que tange a

questão agrária.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.680/2009 com as Emendas nºs 1, 2 e 3, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se o art. 2º ao projeto de lei, renumerando-se os demais:

“Art. 2º – O “caput” do art. 31 e os arts. 32, 35 e 37 da Lei nº 15.424, de 30 de

dezembro de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 31 – Fica estabelecida, sem ônus para o Estado, a compensação ao Oficial do

Registro Civil das Pessoas Naturais pelos atos gratuitos por ele praticados, em

decorrência de lei, conforme o disposto no art. 8º da Lei Federal nº 10.169, de 29 de

dezembro de 2000, bem como a compensação pelos atos gratuitos praticados pelos

registradores de imóveis em decorrência da aplicação da Lei nº 14.313, de 19 de

junho de 2002.

(...)

“Art. 32 – (...)

Parágrafo único – A partir do recebimento dos emolumentos, o notário ou

registrador constitui depositário dos valores devidos à compensação prevista do

artigo anterior, até o efetivo depósito na conta indicada pela comissão gestora a que

se refere o art. 33 desta lei.”.

(...)
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Art. 35 – A compensação devida aos notários e registradores e a complementação

da receita bruta mínima serão efetuadas pela comissão gestora, por rateio do saldo

existente ou nos limites máximos fixados, na mesma proporção dos atos gratuitos

praticados, até o dia 20 do mês subsequente ao da prática dos atos.

§ 1º – Para os fins deste artigo, serão encaminhados à comissão gestora, até o

quinto dia útil do mês subsequente ao de referência:

I – pelos titulares das serventias a serem beneficiadas pela compensação prevista

no art. 31 desta lei, certidão declarando o número de atos gratuitos praticados,

divididos por espécie, segundo modelo a ser fornecido pela comissão;

II – pelos notários e registradores, inclusive os beneficiários da compensação

prevista no art. 31 desta lei, relatório circunstanciado dos atos pagos praticados no

mês, com a indicação dos recolhimentos devidos, conforme modelo a ser fornecido

pela comissão.

§ 2º – Os valores referidos nesta lei deverão ser recolhidos pelo notário e pelo

registrador até o quinto dia útil do mês subsequente ao da prática do ato ou no dia

seguinte em que a soma dos valores devidos ultrapassar a quantia de R$1.000,00

(mil reais).

(...)

Art. 37 – Em caso de superávit dos valores destinados à compensação de atos

gratuitos e à complementação da receita bruta mínima mensal das serventias

deficitárias, o excedente será aplicado segundo critérios definidos pela comissão

gestora, com o objetivo de compensação gradativa dos atos gratuitos praticados em

decorrência da aplicação da Lei Federal nº 9.534, de 10 de dezembro de 1997, os

quais ainda não tenham sido compensados, e ao aprimoramento dos serviços de

registro civil das pessoas naturais.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se o art. 3º ao projeto de lei, renumerando-se os demais:

“Art. 3º – Fica acrescentado o seguinte inciso III ao “caput” do art. 34 da Lei nº

15.424, 30 de dezembro de 2004:

‘Art. 34 – (...)

III – compensação aos registradores de imóveis pelos atos gratuitos praticados em
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decorrência da aplicação da Lei nº 14.313, de 19 de junho de 2002, tendo como limite

máximo o valor constante na tabela de emolumentos correspondente.’.”.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se o seguinte art. 4º ao projeto de lei, renumerando-se os demais:

“Art. 4º – A compensação aos registradores de imóveis a que se refere o ‘caput’ do

art. 31 da Lei nº 15.424, de 2004, com a redação dada por esta lei, é devida a partir

de 13 de janeiro de 2009.”.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Gláucia Brandão - Inácio

Franco - Padre João.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.854/2009

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em análise “altera as Leis nºs

11.396, de 6 de janeiro de 1994, que cria o Fundo de Fomento e Desenvolvimento

Socioeconômico do Estado de Minas Gerais – Fundese –; 14.869, de 16 de

dezembro de 2003, que cria o Fundo de Parcerias Público-Privadas; 15.686, de 20 de

julho de 2005, que dispõe sobre o Fundo de Assistência ao Turismo – Fastur –;

15.980, de 13 de janeiro de 2006, que cria o Fundo de Equalização do Estado de

Minas Gerais; e 15.981, de 16 de janeiro de 2006, que cria o Fundo de Incentivo ao

Desenvolvimento – Findes”.

Anexado à proposição em tela, nos termos do § 2° do  art. 173, combinado com o §

4° do art. 174 do Regimento Interno, o Projeto de L ei nº 3.874/2009 foi também

analisado.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão

de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

A requerimento do Deputado Padre João, o projeto foi distribuído a esta Comissão,

a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com

o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz
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parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe, como aprovado no 1º turno, tem o objetivo de adequar

as Leis nºs 11.396, de 1994, 14.869, de 2003, 15.686, de 2005, 15.980, de 2006, e

15.981, de 2006, à Lei Complementar nº 91, de 19/1/2006, que rege a instituição, a

gestão e a extinção de fundos estaduais.

As alterações propostas por meio do Substitutivo nº 1, aprovado em 1° turno,

incorporaram os dispositivos contidos no Projeto de Lei nº 3.874/2009, também de

autoria do Governador do Estado, que havia sido anexado à proposição em tela. As

emendas apresentadas ao Substitutivo n° 1 aperfeiço aram o projeto.

As modificações sugeridas para a Lei nº 11.396, de 1994, que cria o Fundo de

Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais – Fundese

–, especialmente no que se refere à previsão de uma cláusula aberta de entrada de

outros recursos para o fundo, garantem um maior apoio a programas de fomento e ao

desenvolvimento de médias, pequenas e microempresas, bem como de cooperativas

localizadas no Estado de Minas Gerais.

No que tange à Lei nº 14.869, de 2003, que cria o Fundo de Parcerias Público-

Privadas, as mudanças pretendidas visam a assegurar a sustentação financeira do

Programa de Parcerias Público-Privadas, cujo objetivo é viabilizar a realização de

projetos de relevante interesse coletivo que não seriam implementados pelo poder

público de forma isolada, em razão do grande volume de recursos necessários, nem

tampouco pelo setor privado exclusivamente, em decorrência do alto risco financeiro

envolvido. Esse modelo de parceria, portanto, permite a realização de novos

investimentos em favor de toda sociedade, o que beneficia o desenvolvimento do

Estado em todos os âmbitos de atuação.

A Lei nº 15.686, de 2005, que dispõe sobre o Fundo de Assistência ao Turismo –

Fastur –, também recebeu proposta de alteração, a fim de assegurar maior incentivo

ao turismo como atividade econômica e como forma de promoção e desenvolvimento

social e cultural de localidades com reconhecido potencial turístico.

As modificações sugeridas para a Lei nº 15.980, de 2006, que cria o Fundo de

Equalização do Estado de Minas Gerais, têm o intuito de aumentar a competitividade
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do Estado por meio da atração e da manutenção de empresas que apresentem ou

desenvolvam empreendimentos de importância estratégica para a expansão ou

modernização das cadeias produtivas ou de suas aglomerações produtivas locais.

Por fim, as alterações propostas para a Lei nº 15.981, de 2006, que cria o Fundo de

Incentivo ao Desenvolvimento – Findes –, visam a dar cumprimento ao objetivo do

fundo, qual seja, propiciar o desenvolvimento e a expansão do parque industrial

mineiro, bem como das atividades produtivas e de serviços nele integradas.

Nesta fase regimental, revisamos todas as etapas do turno anterior e não

constatamos vícios no processo legislativo. Ademais, uma vez que o projeto em

análise tem o intuito de promover o desenvolvimento econômico, social, turístico e

cultural do Estado, não há óbices à sua aprovação nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.854/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

Eros Biondini, Presidente e relator - Fábio Avelar - Inácio Franco.

PROJETO DE LEI Nº 3.854/2009

(Redação do Vencido)

Altera as Leis nºs 11.396, de 6 de janeiro de 1994, 13.848, de 19 de abril 2001,

14.689, de 16 de dezembro de 2003, 15.686, de 20 de julho de 2005, 15.980, de 13

de janeiro de 2006, e 15.981, de 16 de janeiro de 2006.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DO FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO

ESTADO DE MINAS GERAIS – FUNDESE

Art. 1º – Os incisos I e II do art. 2º, o inciso III e o § 3º do art. 3º, o “caput” do art. 4º,

o inciso XI do art. 5º, o “caput” do art. 6º, o art. 7º e o parágrafo único do art. 8º da Lei

nº 11.396, de 6 de janeiro de 1994, que cria o Fundo de Fomento e Desenvolvimento

Socioeconômico do Estado de Minas Gerais – Fundese –, passam a vigorar com as

seguintes alterações:

“Art. 2º – (...)
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I – microempresas e empresas de pequeno porte que, em seu último exercício

fiscal, tenham apresentado receita bruta anual igual ou inferior aos valores fixados,

para as respectivas categorias, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de

14 de dezembro de 2006;

II – médias empresas e cooperativas, segundo critérios definidos em regulamento.

(...)

Art. 3º – (...)

III – os retornos, relativos a principal e encargos, de financiamentos concedidos

com recursos do Fundo, excluídas as parcelas destinadas a outros fundos estaduais

e programas nas respectivas leis de instituição;

(...)

§ 3º – Serão transferidos mensalmente ao BDMG 4% (quatro por cento) do total dos

recursos resultantes de retornos de financiamentos concedidos pelo Fundese,

incluídos principal e encargos, já deduzida a comissão do agente financeiro, os quais

serão incorporados ao banco na forma de aumento de capital, para aplicação no

Programa Estadual de Crédito Popular, instituído pela Lei nº 12.647, de 21 de outubro

de 1997.

Art. 4º – O Fundese, de duração indeterminada, exercerá a função de

financiamento, nos termos do inciso III do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 2006,

sem prejuízo do disposto nos §§ 1º e 3° do art. 3º,  nas seguintes modalidades:

(...)

Art. 5º – (...)

XI – o agente financeiro fica autorizado a renegociar prazos e formas de pagamento

de valores vincendos e vencidos, em conformidade com seus atos normativos

aplicáveis, podendo transigir nas penalidades previstas no inciso X;

(...)

Art. 6º – O gestor e agente financeiro do Fundese é o BDMG, que atuará também

como mandatário do Estado para os fins previstos nesta lei, com as atribuições

previstas no art. 8º e nos incisos I e III do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006,

além de outras definidas nesta lei e em regulamento.

(...)
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Art. 7º – Para efeito do disposto no parágrafo único do art. 16 da Lei Complementar

nº 91, de 2006, cabe à Secretaria de Estado de Fazenda a supervisão financeira do

gestor e do agente financeiro do Fundese no que se refere à elaboração da proposta

orçamentária e do cronograma financeiro de receita e despesa do Fundo.

Art. 8º – (...)

Parágrafo único – As competências e atribuições do grupo coordenador são as

definidas no inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, e em

regulamento.”.

CAPÍTULO II

DOS RETORNOS DE FINANCIAMENTOS DOS EXTINTOS FUNDOS PROSAM,

SOMMA, FESB E FUNDEURB

Art. 2º – O inciso II do art. 3º da Lei nº 13.848, de 19 de abril de 2001, que extingue

o Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça –

Prosam –, o Fundo Somma, o Fundo Estadual de Saneamento Básico – Fesb – e o

Fundo de Desenvolvimento Urbano – Fundeurb –, autoriza a capitalização do Banco

de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG – e dá outras providências, passa

a vigorar com a redação que se segue, ficando o artigo acrescido do seguinte

parágrafo único:

“Art. 3º – (...)

II – 90% (noventa por cento) dos retornos dos financiamentos contratados com os

beneficiários do Fundo e os respectivos encargos financeiros serão recebidos, a partir

da data da publicação desta lei, pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais –

BDMG – e mantidos em conta dessa instituição, vinculados a aumentos de capital do

Banco, a serem realizados semestralmente, até o primeiro semestre do exercício de

2009;

(...)

Parágrafo único – A partir do segundo semestre do exercício de 2009, os recursos

provenientes dos retornos dos financiamentos serão destinados pelo Estado ao

Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento – Findes –, criado pela Lei nº 15.981, de 16

de janeiro de 2006.”.

Art. 3º – O inciso III do art. 4º da Lei nº 13.848, de 2001, passa a vigorar com a
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redação que se segue, ficando acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 4º – (...)

III – os valores relativos aos retornos de financiamentos contratados com os

beneficiários do Fundo, inclusive o retorno dos valores a liberar e os respectivos

encargos financeiros, serão recebidos, a partir da data da publicação desta lei, pelo

BDMG e mantidos em conta dessa instituição, destinando-se a aumentos de capital

do Banco, a serem realizados semestralmente, até o primeiro semestre do exercício

de 2009.

Parágrafo único – A partir do segundo semestre do exercício de 2009, os recursos

provenientes dos retornos dos financiamentos serão destinados pelo Estado ao

Findes.”.

Art. 4º – O art. 5º da Lei nº 13.848, de 2001, fica acrescido do seguinte § 2º,

passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º, com a redação que se segue:

“Art. 5º – (...)

§ 1º – Os recursos eventualmente excedentes, após o cumprimento do disposto nos

incisos I e II deste artigo, até o primeiro semestre do exercício de 2009, serão

repassados ao BDMG, destinados ao aumento semestral do capital social do Banco e

vinculados a financiamentos compatíveis com os objetivos do Fundo extinto.

§ 2º – A partir do segundo semestre do exercício de 2009, os recursos provenientes

dos retornos dos financiamentos serão destinados pelo Estado ao Findes.”.

Art. 5º – O inciso III do art. 6º da Lei nº 13.848, de 2001, passa a vigorar com a

redação que se segue, ficando o artigo acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 6º – (...)

III – os valores relativos aos retornos de financiamentos contratados com os

beneficiários do Fundo, inclusive o retorno dos valores a liberar e os respectivos

encargos financeiros, serão recebidos, a partir da data da publicação desta lei, pelo

BDMG e mantidos em conta dessa instituição, destinando-se a aumentos de capital

do Banco, a serem realizados semestralmente, até o primeiro semestre do exercício

de 2009.

Parágrafo único – A partir do segundo semestre do exercício de 2009, os recursos

provenientes dos retornos dos financiamentos serão destinados pelo Estado ao
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Findes.”.

Art. 6º – O art. 7º da Lei nº 13.848, de 2001, passa a vigorar com a redação que se

segue:

“Art. 7º – Fica o Estado autorizado a promover aumentos do capital social do BDMG

e a sua integralização nos valores destinados para essa finalidade e mantidos em

conta para aumento de capital no agente financeiro dos Fundos extintos, na forma do

inciso II e parágrafo único do art. 3º, do inciso III e parágrafo único do art. 4º, dos §§

1º e 2º do art. 5º e do inciso III e parágrafo único do art. 6º desta lei.”.

CAPÍTULO III

DO FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS

GERAIS

Art. 7º – Os arts. 1º, 5º e 6º, o inciso II e os §§ 1º e 2º do art. 3º, o “caput” e o § 2º

do art. 7º, o parágrafo único do art. 8º e o art. 10 da Lei nº 14.869, de 16 de dezembro

de 2003, que cria o Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas Gerais,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica criado o Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas

Gerais, entidade contábil destinada a dar sustentação financeira ao Programa

Estadual de Parcerias Público-Privadas, que desempenhará as funções programática

e de garantia, nos termos dos incisos I e V do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de

19 de janeiro de 2006.

§ 1º – Serão destacadas no orçamento do Fundo, por meio de programas

específicos, as parcelas destinadas a cada uma das funções descritas no “caput”.

§ 2º – O prazo de vigência do Fundo é de quarenta anos contados da data da

publicação desta lei.

§ 3º – Ressalvado o disposto nos incisos I, III e V do art. 18 da Lei Complementar nº

91, de 2006, a extinção do Fundo ficará condicionada à existência de autorização

legislativa específica.

§ 4º – Na hipótese de extinção do Fundo, o saldo apurado será absorvido pelo

Tesouro do Estado, ressalvados os valores destinados ao pagamento das operações

ainda vigentes no exercício fiscal correspondente, assim como os valores destinados

à função de garantia do Fundo, os quais serão administrados pelo agente financeiro
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relacionado às operações.

(...)

Art. 3º – (...)

II – os rendimentos provenientes de depósitos bancários e aplicações financeiras do

Fundo, em que os recursos estejam de posse do depositário do Fundo, nos termos do

art. 17 da Lei Complementar nº 91, de 2006;

(...)

§ 1º – Para o exercício da função de garantia, os recursos financeiros do Fundo que

estejam em poder do agente financeiro, na qualidade de depositário, serão mantidos

em conta vinculada, em instituição financeira credenciada pela Secretaria de Estado

de Fazenda.

§ 2º – O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual recursos para o pagamento integral

ou parcial de serviço e amortização de dívidas contraídas pelo Estado em operações

de crédito internas ou externas destinadas ao Fundo, sem prejuízo da execução de

seus programas e na forma de regulamento.

(...)

Art. 5º – Os recursos e bens patrimoniais associados à função de garantia do Fundo

poderão ser depositados em conta vinculada ao agente financeiro ou em instituição

financeira, qualificados como depositários dos recursos do Fundo, especialmente

designados nos termos da legislação vigente.

§ 1º – Poderá ser prevista, no edital e contrato respectivos, a possibilidade de o

parceiro privado designar depositário específico para a operação.

§ 2º – Os prazos, condições e procedimentos necessários para a liberação dos

recursos e bens patrimoniais destinados à concessão de garantia serão definidos no

edital e no contrato de parceria público–privada, firmado nos termos da lei.

§ 3º – Na hipótese prevista no § 1º, o depositário assumirá, por instrumento

contratual próprio, a responsabilidade pela liberação dos recursos nele depositados,

observados os critérios estabelecidos no § 2º, devendo o parceiro privado arcar com

o ônus decorrente da atuação do depositário.

§ 4º – Para fins da função de garantia, a contrapartida do beneficiário será a

comprovação da realização dos investimentos necessários, bem como o cumprimento
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das obrigações previstas no contrato de parceria público-privada.

§ 5º – O superávit financeiro global da parcela pertencente ao Fundo destinada à

função de garantia, apurado ao término de cada exercício fiscal, poderá ser utilizado

nos exercícios seguintes, observado o disposto no § 6º.

§ 6º – A quitação, por qualquer meio, das parcelas devidas ao parceiro privado

resultará na exoneração proporcional do montante destinado à garantia do respectivo

contrato.

§ 7º – A eventual discussão administrativa ou judicial do contrato de parceria

público-privada suspenderá, em relação à parcela controversa, a execução da

garantia em favor do parceiro privado.

§ 8º – Na hipótese prevista no § 6º, resolvida a discussão, os valores

eventualmente devidos ao parceiro privado serão corrigidos até a data do efetivo

pagamento, observando–se os índices adotados no contrato respectivo.

Art. 6º – Sem prejuízo da função de garantia, o Fundo fará, conforme registro

orçamentário específico, o pagamento dos contratos celebrados no âmbito do

Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas.

§ 1º – As condições e o prazo para o pagamento serão estabelecidos nos contratos

respectivos, firmados nos termos da lei.

§ 2º – Para fins da função programática, a contrapartida do beneficiário será a

comprovação da realização dos investimentos necessários, bem como o cumprimento

das obrigações previstas no contrato de parceria público-privada.

§ 3º – As despesas associadas à função programática do Fundo poderão ser

alocadas diretamente no orçamento do órgão ou entidade responsável pela operação

ou projeto realizados no âmbito do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas.

Art. 7º – O gestor do Fundo é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico, e o agente financeiro é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais

S.A. – BDMG –, com as atribuições estabelecidas na Lei Complementar nº 91, de

2006, podendo este último vir a ser substituído por outra entidade que exerça a

função de garantia.

(...)

§ 2º – As disponibilidades financeiras em poder do agente financeiro ou de
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instituições financeiras qualificadas como depositários de recursos do Fundo serão

mantidas em fundos financeiros exclusivos, regulados pela Comissão de Valores

Mobiliários – CVM.

(...)

Art. 8º – (...)

Parágrafo único – O grupo coordenador do Fundo, além das atribuições previstas

na Lei Complementar nº 91, de 2006, emitirá parecer sobre a viabilidade e a

oportunidade da aprovação dos contratos de parcerias público-privadas, na forma de

regulamento.

(...)

Art. 10 – Considera-se agente executor do Fundo o órgão ou a entidade da

administração estadual responsável por operação ou projeto realizados no âmbito do

Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas.

Parágrafo único – O agente executor, no âmbito da função programática do Fundo,

poderá ser o responsável pela ordenação das despesas necessárias ao

desenvolvimento de suas atribuições e, nessa condição, responderá pela

movimentação dos recursos e pela correspondente prestação de contas, observado o

disposto no § 3° do art. 5º.”.

CAPÍTULO IV

DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO – FASTUR

Art. 8º – O “caput” do art. 1º, o art. 4º, o “caput” do art. 5º, os incisos II a V e o

parágrafo único do art. 6º, o “caput” do art. 7º, que fica acrescido do inciso V, o art. 8°,

os incisos do art. 9º, que fica acrescido de parágrafo único, os arts. 11 e 12, o inciso

VII, e o parágrafo único do art. 13, que fica acrescido do inciso VIII, da Lei nº 15.686,

de 20 de julho de 2005, que dispõe sobre o Fundo de Assistência ao Turismo –

Fastur –, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – O Fundo de Assistência ao Turismo – Fastur –, a que se refere o inciso VI

do art. 243 da Constituição do Estado, criado pela Lei nº 11.520, de 13 de julho de

1994, passa a reger- se por esta lei, observado o disposto na Lei Complementar nº

91, de 19 de janeiro de 2006.

(...)
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Art. 4º – (...)

I – até 2% (dois por cento) do total dos recursos resultantes de retornos de

financiamentos concedidos no âmbito do Fundese, incluídos principal e encargos e

deduzida a comissão do agente financeiro, até o final do exercício fiscal de 2011,

excetuada a hipótese prevista no inciso VI deste artigo;

II – retornos de benefícios fiscais concedidos por meio de lei, com base no

parágrafo único do art. 243 da Constituição do Estado;

III – receitas provenientes da cobrança de taxas e emolumentos pelo exercício das

responsabilidades do Estado no setor de turismo;

IV – retornos do principal e encargos dos financiamentos com recursos do Fundo;

V – os recursos provenientes de operações de créditos interno e externo firmadas

pelo Estado e que venham ser destinadas ao Fundo;

VI – os recursos resultantes de retornos de financiamentos concedidos no âmbito

do Programa Fundese/Estrada Real, de que trata o Decreto n° 43.539, de 21 de

agosto de 2003, incluídos principal e encargos e deduzida a comissão do agente

financeiro;

VII – outros recursos previstos na Lei Orçamentária Anual.

§ 1º – Dos recursos definidos no inciso I deste artigo, pelo menos 50% (cinquenta

por cento) serão aplicados no financiamento de empreendimentos localizados em

municípios que compõem a área da Estrada Real.

§ 2º – O Fastur transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagamento de

serviço de dívida de operação de crédito contraída pelo Estado e destinada ao Fundo,

na forma definida em regulamento.

§ 3º – O superávit financeiro do Fastur, apurado no término de cada exercício fiscal,

será mantido em seu patrimônio, podendo ser utilizado nos exercícios seguintes.

§ 4º – Os direitos creditórios decorrentes dos contratos de financiamento em vigor,

firmados no âmbito do Programa Estrada Real, serão incorporados ao Fastur, a partir

da data de publicação desta lei.

Art. 5º – O Fastur, de duração indeterminada, exercerá a função de financiamento,

nos termos do inciso III do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 2006, sem prejuízo

do disposto no § 2º do art. 4º desta lei.



____________________________________________________________________________
999

(...)

Art. 6º – (...)

II – a contrapartida com recursos próprios do beneficiário será de, no mínimo, 20%

(vinte por cento) do investimento global previsto;

III – os financiamentos terão prazo total, incluídos os períodos de carência e de

amortização, de, no máximo, cento e vinte meses, observadas a modalidade do

financiamento e a capacidade de pagamento do projeto;

IV – os encargos serão compostos por índice de preços ou taxa financeira e juros

de até 12% a.a. (doze por cento ao ano), ficando autorizada a sua dispensa ou

aplicação de redutor, nos termos do regulamento;

V – serão exigidas garantias, nos termos do regulamento.

Parágrafo único – O regulamento do Fundo estabelecerá procedimentos e

requisitos para o recebimento das solicitações de financiamento, para o

enquadramento e a aprovação das operações com recursos do Fundo.

Art. 7º – O agente financeiro do Fastur é o Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais S.A. – BDMG –, com as atribuições estabelecidas no art. 8° e no inciso III do

art. 9° da Lei Complementar n° 91, de 2006, além da s seguintes e de outras

estabelecidas nesta lei e no regulamento:

(...)

V – renegociar prazos e formas de pagamento de valores vincendos e vencidos em

conformidade com seus atos normativos aplicáveis, podendo inclusive transigir das

penalidades previstas.

Art. 8° – O descumprimento de cláusula do contrato de financiamento com recursos

do Fundo sujeita o beneficiário a multa e juros moratórios, bem como à suspensão ou

ao cancelamento de parcelas a liberar, devolução dos recursos transferidos,

conforme dispuser o regulamento, sem prejuízo das sanções cíveis, penais e

administrativas aplicáveis.

Art. 9º – (...)

I – comissão de 3% a.a. (três por cento ao ano), incluída na taxa de juros;

II – tarifa de abertura de crédito equivalente a 1% (um por cento) do valor do

financiamento, descontada da liberação da primeira ou única parcela.
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Parágrafo único – Fica o BDMG autorizado a cobrar do beneficiário as despesas

relativas à avaliação de garantias.

(...)

Art. 11 – O órgão gestor do Fastur é a Secretaria de Estado de Turismo, com as

atribuições estabelecidas no art. 8º e no inciso I do art. 9º da Lei Complementar nº 91,

de 2006, além de outras definidas no regulamento.

Art. 12 – Para efeito do disposto no parágrafo único do art. 16 da Lei Complementar

nº 91, de 2006, cabe à Secretaria de Estado de Fazenda a supervisão financeira do

gestor e do agente financeiro do Fastur, no que se refere à elaboração de sua

proposta orçamentária e do cronograma financeiro da receita e da despesa.

Art. 13 – (...)

VII – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – Codemig –;

VIII – Companhia Mineira de Promoções – Prominas.

Parágrafo único – As competências e atribuições do grupo coordenador serão

definidas em regulamento, observadas as normas aplicáveis, especialmente aquelas

definidas no inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006.”.

CAPÍTULO V

DO FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 9º – O art. 1º, acrescido de parágrafo único, os §§ 1º e 3º do art. 3º, o inciso I

do art. 4º, o inciso III do art. 5º, os §§ 1°, 2° e  3° e o inciso I do § 4° do art. 8º, o

“caput” do art. 9º e § 2° do art. 10 da Lei nº 15.9 80, de 13 de janeiro de 2006, que cria

o Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais passam a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 1º – (...)

Parágrafo único – O Fundo exercerá a função de financiamento e de garantia, nos

termos dos incisos III e IV do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de

2006.

(...)

Art. 3º – (...)

§ 1º – O prazo para a contratação de operações no âmbito do Fundo é de oito anos

contados da data da publicação desta lei, podendo ser prorrogado por ato do Poder
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Executivo, uma única vez, por quatro anos, com base no desempenho do Fundo e na

sua disponibilidade financeira.

(...)

§ 3° – Os recursos necessários à equalização serão liberados à empresa

beneficiária ou ao depositário na forma de financiamento reembolsável.

Art. 4º – (...)

I – equalização o ato de tornar os encargos cobrados no contrato-referência

equivalentes até o limite do menor encargo vigente no País, na data de

enquadramento da operação, a critério do grupo coordenador do Fundo, observadas

as normas constantes da Lei Federal nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

(...)

Art. 5º – (...)

III – os provenientes de operação de crédito interna ou externa, destinada ao

Fundo, de que o Estado seja mutuário.

(...)

Art. 8º – (...)

§ 1º – As competências e as atribuições do gestor e do agente financeiro são as

estabelecidas em regulamento, observadas as disposições da Lei Complementar nº

91, de 2006.

§ 2º – O agente financeiro atuará como depositário de recursos do Fundo e como

mandatário do Estado para contratar operações de financiamento com recursos do

Fundo e para efetuar cobranças em todas as instâncias.

§ 3º – A remuneração do agente financeiro, a cargo do Fundo, será de:

I – no mínimo, 1,5% (um vírgula cinco por cento) e, no máximo, 3,5% (três vírgula

cinco por cento) do valor de cada parcela do financiamento, dela descontada no ato

de sua liberação, a título de remuneração por serviços prestados;

II – no exercício da função de garantia, até 3% (três por cento) do valor do

financiamento do contrato-referência, aplicável apenas no caso daquele contrato ter

sido firmado com o BDMG, a título de taxa de risco por inadimplência, observados o

inciso II do ‘caput’ e nos §§ 2° e 3° do art. 3°.

§ 4º – (...)
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I – cobrar do beneficiário tarifa de abertura de crédito, no valor de até 1% (um por

cento) do valor do financiamento, assim como as despesas relativas à avaliação de

garantias, observados os seus atos normativos internos;

(...)

Art. 9º – Compete à Secretaria de Estado de Fazenda a supervisão financeira do

gestor e do agente financeiro, especialmente no que se refere a:

(...)

Art. 10 – (...)

§ 2º – As competências e as atribuições do grupo coordenador são as definidas no

inciso II do art. 9° da Lei Complementar nº 91, de 2006, e em regulamento,

observadas as normas aplicáveis.”.

CAPÍTULO VI

FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO – FINDES

Art. 10 – O § 2° do art. 1º, os incisos IV e V do a rt. 2º, o § 2° do art. 3º, o “caput” e o

inciso III do art. 4°, os arts. 7° e 8°, o inciso V  e o § 1° do art. 9º e o parágrafo único

do art. 11 da Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006, que cria o Fundo de Incentivo

ao Desenvolvimento – Findes –, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o

“caput” do art. 3º acrescido dos incisos VI e VII, e o art. 5º acrescido do § 2º,

renumerando-se o seu parágrafo único como § 1º:

“Art. 1º – (...)

§ 2º – O prazo para a contratação de financiamento no âmbito do Findes será de

onze anos contados da data da publicação desta lei, podendo ser prorrogado por ato

do Poder Executivo uma única vez, pelo período máximo de quatro anos, com base

na avaliação de desempenho do Fundo.

Art. 2º – (...)

IV – empresa comercial ou de serviços, para a realização de investimentos e gastos

relacionados com o fornecimento de insumos ou a prestação de serviços a empresa

instalada ou em processo de instalação no Estado;

V – empresa de serviço, inclusive concessionária de serviços públicos, para a

execução de projeto de investimento relativo à implantação, expansão, modernização

ou relocalização de empreendimento caracterizado como relevante para a expansão



____________________________________________________________________________
1003

e modernização da infraestrutura do Estado e de sua rede de serviços;

(...)

Art. 3º – (...)

VI – 90% (noventa por cento) dos valores provenientes dos retornos dos

financiamentos contratados com os beneficiários do Fundo de Saneamento Ambiental

das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça – Prosam –, a partir do segundo semestre

do exercício de 2009;

VII – os valores relativos aos retornos de financiamentos contratados com os

beneficiários dos seguintes fundos, a partir do segundo semestre do exercício de

2009;

a) Fundo Somma;

b) Fundo Estadual de Saneamento Básico – Fesb –;

c) Fundo de Desenvolvimento Urbano – Fundeurb.

(...)

§ 2º – O superávit financeiro do Findes, apurado no término de cada exercício

fiscal, será mantido em seu patrimônio, podendo ser transferido para outro Fundo,

nos termos do art. 15 da Lei Complementar n° 91, de  2006.

(...)

Art. 4º – O Findes, de duração indeterminada, exercerá a função de financiamento

ou de garantia, nos termos dos incisos III e IV do art. 3º da Lei Complementar nº 91,

de 2006, observadas as disposições específicas estabelecidas em cada programa e

sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 3º desta lei, podendo os seus recursos ser

aplicados nas seguintes modalidades:

(...)

III – substituição de passivo oneroso de empreendimento em fase de recuperação

ou de reativação, condicionada à aprovação de seu plano de recuperação pelo grupo

coordenador do Findes, por unanimidade.

Art. 5º – (...)

§ 1º – O regulamento do Findes poderá estabelecer outros procedimentos

referentes ao enquadramento das solicitações de financiamento e às alçadas

deliberativas para a aprovação das operações.
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§ 2º – O descumprimento de cláusula do contrato de financiamento com recursos

do Fundo sujeita o beneficiário a multa e juros moratórios bem como à suspensão ou

ao cancelamento de parcelas a liberar, devolução dos recursos transferidos,

conforme dispuser o regulamento, sem prejuízo das sanções cíveis, penais e

administrativas aplicáveis.

(...)

Art. 7º – O gestor do Findes é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico, com as atribuições definidas no art. 8º e no inciso I do art. 9º da Lei

Complementar nº 91, de 2006, e em regulamento.

Art. 8º – O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. – BDMG – é o agente

financeiro do Findes e o mandatário do Estado para contratar as operações de

financiamento e para efetuar a cobrança dos créditos concedidos em todas as

instâncias, com as atribuições definidas no art. 8º e no inciso III do art. 9º da Lei

Complementar nº 91, de 2006, além de outras definidas nesta lei e em regulamento.

§ 1º – O agente financeiro receberá, como remuneração por serviços prestados,

comissão de, no mínimo, 2% a.a. (dois por cento ao ano) e, no máximo, 4% a.a.

(quatro por cento ao ano), incluída na taxa de juros de que trata a alínea "b" do inciso

II do art. 6º desta lei, ou comissão de, no mínimo, 1,5% (um vírgula cinco por cento)

e, no máximo, 3,5% (três vírgula cinco por cento), descontada de cada parcela

liberada, de acordo com o estabelecido no regulamento dos programas.

§ 2º – Fica o BDMG autorizado a cobrar do beneficiário tarifa de abertura de crédito,

no valor de até 1% (um por cento) do valor do financiamento, bem como as despesas

relativas à avaliação de garantias.

§ 3° – No exercício da função de garantia, poderá o  BDMG figurar como depositário

dos recursos do Findes.

Art. 9º – (...)

VI – debitar ao Fundo as despesas incorridas com auditoria de carteira, necessárias

ao exercício da função de garantia.

§ 1º – Havendo a alienação de bens dados em pagamento, nos termos do inciso IV

do ‘caput’, o BDMG poderá debitar, dos valores resultantes das alienações a serem

transferidos ao Fundo, os gastos relativos a procedimentos judiciais, a título de
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ressarcimento.

(...)

Art. 11 – (...)

Parágrafo único – As atribuições e competências do grupo coordenador são as

estabelecidas no inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, e em

regulamento.”.

Art. 11 – Ficam revogados os incisos IV e V e o § 2º do art. 3º da Lei nº 11.396, de

1994, e o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 15.686, de 2005.

Art. 12 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.854/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em análise “altera as Leis nºs

11.396, de 6 de janeiro de 1994, que cria o Fundo de Fomento e Desenvolvimento

Socioeconômico do Estado de Minas Gerais - Fundese -; 14.869, de 16 de dezembro

de 2003, que cria o Fundo de Parcerias Público-Privadas; 15.686, de 20 de julho de

2005, que dispõe sobre o Fundo de Assistência ao Turismo - Fastur -; 15.980, de 13

de janeiro de 2006, que cria o Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais; e

15.981, de 16 de janeiro de 2006, que cria o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento

– Findes.”.

Anexado à proposição em tela, nos termos do § 2° do  art. 173, combinado com o §

4° do art. 174 do Regimento Interno, o Projeto de L ei nº 3.874/2009 foi também

analisado.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão

de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 a 3, desta Comissão.

A requerimento do Deputado Padre João, o projeto foi apreciado, em 2º turno, pela

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, que concluiu pela sua

aprovação na forma do vencido no 1º turno.

Retorna agora a proposição a este órgão colegiado, a fim de receber parecer para o

2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento

Interno.
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Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe, como aprovado no 1º turno, tem o objetivo de adequar

as Leis nºs 11.396, de 1994; 14.869, de 2003; 15.686, de 2005; 15.980, de 2006; e

15.981, de 2006, à Lei Complementar nº 91, de 19/1/2006, que rege a instituição, a

gestão e a extinção de fundos estaduais.

As alterações propostas por meio do Substitutivo nº 1, de 1° turno, incorporaram os

dispositivos contidos no Projeto de Lei nº 3.874/2009, também de autoria do

Governador do Estado, que havia sido anexado à proposição em tela. As emendas

apresentadas ao Substitutivo n° 1 e aprovadas em Pl enário aperfeiçoaram o projeto.

Nesta fase regimental, revisamos todas as etapas do turno anterior e não

constatamos vícios no processo legislativo ou impactos no orçamento estadual.

Sendo assim, não há óbices à aprovação do projeto nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.854/2009 em

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

Inácio Franco, Presidente - Neider Moreira, relator - Domingos Sávio - Gustavo

Valadares.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.864/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa Legislativa por

meio da Mensagem nº 413/2009, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº 18.017,

de 8/1/2009, que institui a Gratificação Complementar de Produtividade – GCP –, na

carreira da Advocacia Pública do Estado.

Aprovada no 1° turno, retorna a matéria a esta Comi ssão para receber parecer de

2° turno, nos termos regimentais.

Fundamentação

O projeto de lei em análise altera a Lei nº 18.017, de 2009, que instituiu a

Gratificação Complementar de Produtividade – GCP – para a Advocacia Geral do

Estado – AGE –, pretendendo limitar o valor do desconto mensal a R$300,00, de
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modo a garantir certa uniformidade no recebimento dos honorários pelos

Procuradores do Estado.

Segundo o autor, a proposição tem a finalidade de manter os honorários em um

patamar mínimo, garantindo a valorização do profissional. Ressaltamos que o projeto

tem anuência da Secretaria de Estado de Fazenda e da Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão e recebeu, em 1º turno, pareceres favoráveis sem nenhuma

alteração pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Administração

Pública.

Conforme manifestação desta Comissão no 1° turno, e ntendemos que, apesar de a

proposição ter o potencial de aumentar gastos de pessoal com o pagamento da GCP,

mesmo que a longo prazo, por limitar o desconto mensal dos valores excedentes do

rateio dos honorários dos Procuradores, o projeto “não trará impacto orçamentário-

financeiro, porquanto tal impacto foi estimado quando do Projeto de Lei nº

2.939/2008”, que deu origem à Lei nº 18.017, de 2009, que instituiu a GCP, conforme

informado a esta Casa, por meio do Ofício da Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão. Assim, o projeto em tela não cria despesas para os cofres públicos.

Em vista dessas considerações, entendemos que o projeto em análise atende às

exigências legais e, portanto, não encontra óbice a sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.864/2009, em 2º

turno.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Gláucia Brandão - Inácio

Franco - Padre João.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.959/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

Decorrente do desmembramento da proposição encaminhada pelo Governador do

Estado a esta Casa por meio da Mensagem no 420/2009, o projeto de lei em exame

tem por objetivo alterar a Lei nº 13.408, de 1999, que dispõe sobre a denominação de

estabelecimento, instituição e próprio público do Estado.
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A matéria foi aprovada no 1º turno, na forma original, e agora retorna a este órgão

colegiado, a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.959/2009 pretende alterar o “caput” do art. 2o da Lei no 13.408,

de 1999, nele inserindo a possibilidade de a escolha da denominação de

estabelecimento, instituição e próprio público do Estado recair em nome de evento de

valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outros valores que digam respeito

às tradições históricas e culturais do Estado.

Busca-se, com a referida alteração, suprir lacuna existente na atual norma, que

limitava a escolha da denominação a nome de pessoa falecida que se tenha

destacado por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade.

Reiterando o parecer exarado anteriormente por esta Comissão, salientamos a

conveniência e a oportunidade de se proceder à alteração pretendida, por ser

desejável que as matérias sejam tratadas de forma integral pelas leis, para que não

haja lacunas nem omissões que dificultem o processo interpretativo da norma ou até

mesmo inviabilizem o seu cumprimento.

Entendemos, assim, que a alteração proposta confere mais clareza ao texto legal,

razão pela qual a proposição merece receber novamente a chancela desta Comissão.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.959/2009, no

2º turno.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Neider Moreira -

Domingos Sávio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.896 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.896/2009, de autoria do Deput ado Mauri Torres, que declara

de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de

Viçosa, com sede no Município de Viçosa, foi aprovado em turno único, com a

Emenda n° 1.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.896/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados – Apac – de Viçosa, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Proteção e Assistência

aos Condenados – Apac – de Viçosa, com sede nesse Município.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 6 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº

56/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe dá nova redação ao art.

8º da Lei Complementar nº 64, de 2002, que institui o Regime Próprio de Previdência

e Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade da proposição com as Emendas nos 1 a 3, que

apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto

com as citadas emendas e com as Emendas nos 4 e 5, que propôs. A Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária manifestou-se favoravelmente à proposição,

bem como às emendas das Comissões que a precederam.

Na fase de discussão do projeto no 1o turno, foi apresentada, em Plenário, a

Emenda no 6, que vem a esta Comissão para receber parecer, nos termos do

Regimento Interno.
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Fundamentação

A Emenda no 6 visa a estabelecer critérios diferenciados para a concessão de

aposentadoria, no âmbito do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do

Estado, para os Agentes de Segurança Penitenciário e Socioeducativo, com base no

disposto no art. 40, § 4o, II e III, da Constituição da República. Pretende assegurar

direito a aposentadoria a esses agentes, independentemente de idade, mediante o

cumprimento dos seguintes requisitos: 30 anos de contribuição e 20 anos de efetivo

exercício no cargo.

Sustenta o autor da emenda que esses servidores desempenham atividades

perigosas, de modo que se sujeitam permanentemente a riscos à sua integridade

física, pelo que têm direito a aposentadoria especial.

Reconhecemos a relevância da motivação do autor; não podemos desconsiderar,

porém, que há óbices de ordem jurídico-constitucional que impedem a aprovação da

emenda em exame.

Com efeito, de acordo com o art. 63, I, da Constituição da República, e o art. 68, I,

da Constituição do Estado, o poder de emendar do Poder Legislativo não pode gerar

aumento de despesa nos projetos de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. O

estabelecimento de aposentadoria especial para os Agentes de Segurança, com

redução do tempo de contribuição necessário à aquisição do direito, geraria impacto

financeiro não previsto no projeto apresentado pelo Governador do Estado.

Por outro lado, a maioria dos Agentes de Segurança Penitenciários e

Socioeducativos do Estado não são servidores titulares de cargo efetivo; portanto não

podem ser segurados do Regime Próprio de Previdência dos Servidores, conforme a

inteligência do art. 40 da Constituição da República. Ademais, vale destacar que

matérias afetas à previdência social estão previstas entre aquelas de competência

legislativa concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, nos termos do

art. 24, XII, da Constituição da República. Cabe, assim, à União a edição de normas

gerais e aos Estados a sua suplementação. A União, no uso de sua competência

legislativa, editou a Lei Federal nº 9.717, de 1998, que dispõe sobre regras gerais

para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos

servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos
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militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências. Tal norma no

parágrafo único do seu art. 5o determina que “fica vedada a concessão de

aposentadoria especial, nos termos do § 4o do art. 40 da Constituição Federal, até

que lei complementar federal discipline a matéria.”

A União Federal não editou as leis complementares demandadas pelo referido

dispositivo constitucional, conforme atestado pelo Supremo Tribunal Federal, por

exemplo, no julgamento dos Mandados de Injunção nos 721, de 2007, 788 e 795, de

2009. Assim, enquanto permanecer essa situação de mora do legislador federal, o

Estado não pode tratar da matéria.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela rejeição da Emenda no 6 ao Projeto de Lei

Complementar no 56/2009.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia Brandão - Lafayette de

Andrada - Padre João.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 1 A 3 AO PROJETO DE LEI Nº 3.481/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

Mensagem n° 381/2009, o Projeto de Lei n° 3.481/200 9 altera leis que criam fundos

estaduais, promovendo sua adequação aos dispositivos constantes na Lei

Complementar n° 91, de 19/1/2006, e dá outras provi dências.

O projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que

apresentou. Em seguida, esta Comissão opinou por sua aprovação no 1º turno, na

forma do Substitutivo nº 2, que apresentou.

Durante a discussão no 1º turno, foram apresentadas em Plenário as Emendas nºs

1 a 3.

Retorna agora a proposição a esta Comissão para que seja emitido parecer sobre

as emendas apresentadas, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
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A Comissão de Constituição e Justiça promoveu o desmembramento do Projeto de

Lei nº 3.481/2009 em proposições específicas, atendendo ao disposto no art. 173, §

5º, do Regimento Interno, e apresentou o Substitutivo nº 1. Em seguida, em seu

parecer para o 1º turno, esta Comissão opinou pela rejeição do Substitutivo nº 1, e

pela aprovação do Substitutivo nº 2, que apresentou.

O Projeto, de Lei nº 3.481/2009, na forma do Substitutivo nº 2, altera a Lei nº

15.019, de 15/1/2004, que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento Regional do

Jaíba – Fundo Jaíba.

Durante a discussão no 1º turno, foram apresentadas em Plenário as Emendas nºs

1 a 3.

As Emendas nºs 1 e 2 referem-se ao mesmo assunto. A primeira pretende excluir a

expressão “em regulamento” do “caput” do art. 8º, o qual estabelece que as

atribuições do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG –, agente

financeiro do Fundo Jaíba, são aquelas previstas em seus incisos, bem como nos

arts. 8º e 9º, III, da Lei Complementar nº 91, de 2006, e em regulamento.

Por outro lado, a Emenda nº 2 visa acrescentar artigo autorizando o BDMG a

praticar determinados atos típicos de regulamento, relacionados aos contratos de

financiamento assinados, renegociados ou aditivados. Ou seja, tais emendas retiram

a remissão a regulamento e acrescentam dispositivo ao projeto de lei com conteúdo

que seria próprio de regulamento, com o intuito de flexibilizar os contratos de

financiamento, favorecendo o tomador do empréstimo.

Contudo, em que pese a nobre intenção do autor das Emendas nºs 1 e 2, verifica-

se que elas poderão acarretar o enrijecimento dos contratos celebrados entre o

BDMG e os beneficiários tomadores de empréstimos, uma vez que limitam a atuação

do referido agente financeiro do Fundo Jaíba.

Além disso, cumpre observar que a Emenda nº 2 apenas autoriza o BDMG a

praticar os atos que descreve em seus incisos, o que não cria obrigação.

A lei, além de geral e abstrata, deve inovar o ordenamento jurídico. Por

conseguinte, normas que apenas complementam outra devem ser objeto de

regulamento.

Por fim, a Emenda nº 3 suprime a expressão “de duração indeterminada”, contida
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no “caput” do art. 5º. Entretanto, como ressaltamos em nosso parecer para o 1º turno,

a lei complementar que rege a matéria prevê, em seu art. 5°, I, “b”, que,

excepcionalmente, em hipóteses previstas na Constituição Estadual, os fundos

poderão ter duração indeterminada.

Dessa forma, considerando-se que a Constituição Estadual prevê, em seu art. 51, §

4°, a criação de fundo de desenvolvimento regional,  espécie na qual se enquadra o

Fundo Jaíba, afigura-se possível que ele tenha duração por tempo indeterminado.

Conclusão

Ante o exposto, opinamos pela rejeição das Emendas nºs 1 a 3 ao Projeto de Lei nº

3.481/2009.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Inácio Franco - Gláucia Brandão - Padre João -

Lafayette de Andrada.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 2/12/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Djalma Diniz, notificando o falecimento do Sr. Antônio Carlos Barbosa

de Araújo, ocorrido em 5/11/2009, em Guaraciaba. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 5 DE DEZEMBRO DE 2009

ATAS

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

LEGISLATURA EM 3/12/2009

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem a Deputada e os Deputados:

José Henrique - Weliton Prado - Hely Tarqüínio - Ademir Lucas - André Quintão -

Arlen Santiago - Carlin Moura - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Doutor Ronaldo -

Duarte Bechir - Durval Ângelo - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Inácio Franco -

João Leite - Lafayette de Andrada - Neider Moreira - Padre João - Rêmolo Aloise -

Ruy Muniz - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Zé Maia.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

as especiais de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 4, às 9 horas, e para as

extraordinárias de quarta-feira, dia 9, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de

convocação, bem como para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada nesta edição.).

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 18/11/2009

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão, Antônio Júlio, Juarez Távora e Lafayette de Andrada, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Getúlio Neiva. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara aberta a reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos



____________________________________________________________________________
1015

membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a

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

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência,

publicada no “Diário do Legislativo” em 12/11/2009: da Sra. Rosani A. Araújo,

Coordenadora de Logística e Execução da Secretaria Executiva do Ministério da

Ciência e Tecnologia (3); e dos Srs. Júlio César de Araújo Nogueira, Secretário

Executivo do Ministério da Integração Nacional (substituto); Rodolfo Guimarães Filho,

Superintendente de Apoio à Infraestrutura Municipal da Secretaria de Transportes; e

Sidnei Borges Fidalgo, Diretor do Departamento de Execução e Avaliação do Plano

Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Registra-se a presença do

Deputado Jayro Lessa, que assume a direção dos trabalhos e comunica que está

aberto até o dia 25/11/2009 o prazo para o recebimento de emendas ao Projeto de

Resolução nº 3.996/2009. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

3.544/2009 (Deputado Adelmo Carneiro Leão); 3.875/2009 (Deputado Inácio Franco)

e 3.880/20009 (Deputado Juarez Távora), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

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

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 3.875/2009, no

1º turno, e 3.882, 3.481 e 3.826/2009, no 2º turno, são retirados de pauta por

determinação do Presidente da Comissão por não cumprirem pressupostos

regimentais. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.521/2009 (relator:

Deputado Antônio Júlio); e pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Resolução

nºs 2.473/2008 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão) e 2.597/2008 (relator:

Deputado Antônio Júlio) na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial; 2.619/2008 (relator: Deputado Antônio Júlio, em

virtude de redistribuição); 2.910/2008 (relator: Deputado Lafayette de Andrada, em

virtude de redistribuição); e do Projeto de Lei nº 3.544/2009 (relator: Deputado

Adelmo Carneiro Leão); e pela rejeição do Projeto de Lei nº 2.935/2008 (relator:

Deputado Adelmo Carneiro Leão). O Deputado Juarez Távora retira-se da reunião.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
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votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado

requerimento do Deputado Antônio Júlio, em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para debater os Decretos nºs 45.2003 e 45.205/2009, que alteram a

estrutura da Secretaria de Estado de Fazenda. A Presidência recebe requerimento do

Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública para debater o Projeto de Lei nº 1.316/2007, que dispõe sobre a política de

estímulo à cidadania fiscal do Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio - Inácio Franco -

Lafayette de Andrada.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/11/2009

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Carlin Moura (substituindo este ao Deputado Sávio Souza Cruz, por indicação da

Liderança do Bloco PMDB - PT - PCdoB) e Padre João (substituindo o Deputado

Almir Paraca, por indicação da Liderança do Bloco PMDB - PT - PCdoB), membros

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

Fábio Avelar, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

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

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

Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 4.979/2009. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

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

seguintes requerimentos: dos Deputados Fábio Avelar (4), em que solicita seja

encaminhado à Codevasf e ao Instituto Estadual de Florestas - IEF - pedido de

providências para que se realize diagnóstico ecológico das condições da fauna e da
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flora nas áreas protegidas do Projeto Jaíba, bem como dos impactos causados ao

ecossistema pelas atividades desse projeto e eventuais utilizações indevidas dessas

áreas, inclusive em relação a ocupações ilegais; seja encaminhado ao Centro de

Apoio Operacional de Meio Ambiente, do Ministério Público do Estado, pedido de

providências para que se fiscalize e se garanta a integridade das Reservas Legais

das Etapas I e II do Projeto Jaíba, bem como das diversas unidades de conservação

que compõem o mosaico de áreas protegidas da região do Jaíba, além de se apurar

a responsabilidade da Ruralminas em relação às invasões ocorridas; seja

encaminhado pedido de providências à Copasa Serviços de Irrigação S.A. para que

se agilize o cercamento da Reserva Legal da Etapa II do Projeto Jaíba, a fim de evitar

novas invasões e depredações dessa área; seja encaminhado pedido de informações

à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -

com vistas a que sejam conhecidas as condicionantes e as medidas mitigadoras

determinadas nos processos de licenciamento ambiental das Etapas I e II do Projeto

Jaíba, bem como pedido de providências para que se elabore relatório detalhado

contendo o estágio de cumprimento de cada uma dessas condicionantes e medidas

mitigadoras; André Quintão, em que solicita seja realizada reunião conjunta com a

Comissão de Participação Popular para aprovarem-se requerimentos provenientes da

audiência pública realizada por essas Comissões em Córrego Liso, no dia

12/11/2009; Getúlio Neiva, em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para ser ouvido o Presidente da Copanor, Sr. Márcio Kangussu, sobre o andamento

das obras de saneamento básico em mais de 600 localidades dos Vales do Mucuri e

Jequitinhonha, com o objetivo de se conhecer o impacto ambiental dessas obras.

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Almir Paraca.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/11/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara
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e os Deputados João Leite e Rômulo Veneroso, membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, as Deputadas Cecília Ferramenta e Rosângela Reis.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Veneroso,

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

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

reunião se destina a discutir, em audiência pública, a questão da segurança pública

no Município e na região e discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Paulo Alkmim,

Ouvidor de Polícia, encaminhando cópia da Denúncia nº 22.705, para conhecimento

e adoção de medidas legais cabíveis, em que são narrados fatos com possível

envolvimento de policiais civis lotados no Grupo de Respostas Especiais - GRE -; e

de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, no dia 19/11/2009: ofícios

dos Srs. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral (2), Marco Antônio Monteiro de

Castro, Chefe da Polícia Civil (3); Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de

Administração Prisional; e José Maria Marques, Presidente do Sindicato dos Agentes

de Segurança Penitenciária do Estado de Minas Gerais. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Juliana Resende Campolina de

Sá, Diretora de Proteção Social Especial da Secretaria de Desenvolvimento Social -

Sedese -, representando o Deputado Agostinho Patrús Filho, Secretário de Estado de

Desenvolvimento Social e Elza Maria da Silva, Secretária do Conselho Comunitário

de Segurança Pública - Consep -, em Ipatinga; e os Srs. Vereador Nilton Manoel,

Presidente em exercício da Câmara Municipal de Ipatinga; Anderson Franco,

Secretário de Governo do Município de Ipatinga, representando Robson Gomes,

Prefeito em exercício do Município de Ipatinga; Walter Freitas de Moraes Júnior,

Promotor de Justiça da Comarca de Ipatinga, representando Alceu José Torres

Marques, Procurador-Geral de Justiça; Fernando Cézar Ribeiro Cabral, Inspetor-

Chefe da 6ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais, representando

Waltair Vasconcelos Sobrinho, Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em

Minas Gerais; Rafael Von Held Boechat, Defensor Público do Estado de Minas

Gerais, representando Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral; Cel. PM Geraldo
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Henrique Guimarães da Silva, Comandante da 12ª Região da Polícia Militar de

Ipatinga, representando o Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da

PMMG; Lourival Silva Pereira, Delegado Adjunto do 12º Departamento de Polícia Civil

de Ipatinga, representando Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe de Polícia Civil

do Estado de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Presidente, na qualidade de um dos autores do requerimento que deu origem ao

debate, faz suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos Deputados e

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

discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos das Deputadas Cecília

Ferramenta, Maria Tereza Lara e Rosângela Reis e dos Deputados João Leite e

Rômulo Veneroso (13) em que solicitam seja encaminhado ao Ministro de Estado dos

Transportes e ao Diretor-Geral do DNIT pedido de providências para a duplicação da

Rodovia BR-381 entre o trecho de Belo Horizonte e Governador Valadares; seja

encaminhado ao Ministro de Estado da Justiça e ao Diretor-Geral do Departamento

de Polícia Rodoviária Federal pedido de providências para aumentar o quadro de

pessoal dessa polícia no Estado, especialmente na área abrangida pela 6ª Delegacia;

seja encaminhado à Defensoria Pública do Estado pedido de providências para

aumentar o quadro de pessoal desse órgão, com vistas a atender às comarcas

situadas na área da 12ª Região Integrada de Segurança Pública - Risp -; seja

realizada visita da Comissão à Ministra de Estado da Casa Civil com a finalidade de

reivindicar a duplicação da BR-381 e entregar um abaixo-assinado com a mesma

reivindicação; seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social e à Secretária de

Educação pedido de providências para formar uma parceria que objetive levar o

Programa de Erradicação das Drogas - Proerd - a todas as escolas estaduais; seja

encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça pedido de providências para implantar a

Promotoria da Infância e da Juventude na Comarca de Ipatinga; sejam encaminhados

ao Secretário de Defesa Social pedidos de providências para criar uma Companhia

Independente da Polícia Militar em Coronel Fabriciano; para construir a sede da 12ª
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Risp em Ipatinga; para construir um novo prédio para funcionamento do Instituto

Médico-Legal no mesmo Município; para implantar um Centro de Internação do

Adolescente na área da 12ª Risp; para aumentar o efetivo da Polícia Civil da referida

Risp; para viabilizar a implantação de uma Apac na Comarca de Ipatinga; e para a

criação de uma Divisão Especializada de Repressão a Crimes Ambientais que atenda

à área da 12ª Risp. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Doutor Ronaldo.

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/11/2009

Às 9h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Fahim Sawan e Vanderlei Miranda, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado José Henrique. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Vanderlei Miranda, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em

audiência pública, denúncias de desrespeito a portadores de deficiência visual,

especialmente quando da utilização de transporte público municipal e comunica o

recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo, na data

entre parênteses: ofícios dos Srs. Paulo Emílio Gonçalves, Gerente Regional de

Assistência Social Centro-Sul; Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de

Administração Prisional; Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil

(19/11/2009); Olindo Herculano de Menezes, Corregedor-Geral da Justiça Federal da

1ª Região; Rômulo Taddei, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo

(21/11/2009). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

os Srs. Lindberg Ribeiro Garcia, Assessor Técnico da Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas - Setop -, representando Fuad Jorge Noman Filho,

Secretário de Estado; Ronaldo de Assis Carvalho, Gerente de Fiscalização do



____________________________________________________________________________
1021

Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG,

representando José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral; João Batista Gomes

Soares, Presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais - CRMMG -;

José Carlos Dias Filho, Coordenador Municipal de Direitos das Pessoas Portadoras

de Deficiência de Belo Horizonte, representando Jorge Raimundo Nahas, Secretário

Municipal de Políticas Sociais de Belo Horizonte; Helbert do Carmo Lima, Gerente de

Coordenação da Gestão e Informação da Diretoria de Atendimento e Informação da

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. - BHTRANS -,

representando Ramon Victor Cesar, Diretor-Presidente da BHTRANS; Daniel Diniz

Nepomuceno, Coordenador de Direitos Humanos da Prefeitura Municipal de Belo

Horizonte; José Milton de Souza, Vice-Presidente da Associação União Auxiliadora

dos Cegos de Minas Gerais; Kellerson Souto Viana, Presidente do Conselho de

Pessoas Portadoras de Deficiência de Belo Horizonte, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência na qualidade de autor do requerimento que deu

origem ao debate, faz suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos

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

discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval

Ângelo e Padre João (4) em que solicitam seja realizada visita ao Juiz da 12ª Vara

Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais para discutir questões relativas a

conflitos agrários no Estado; seja realizada visita ao Presidente do Tribunal Regional

Federal da 1ª Região para discutir questões relativas a conflitos agrários no Estado

de Minas Gerais; seja encaminhado ao Promotor de Justiça do Município de Jacinto e

Almenara, Bruno César Medeiros Jardini, pedido de providências para a substituição

da expressão “comodatários acordantes” pela expressão “posseiros acordantes”, no

termo de acordo amigável celebrado no dia 8/9/2009; seja encaminhado ao

Superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais pedido de providências para a

proteção da Irmã Geralda Magela Fonseca, que vem sofrendo ameaças de morte por

sua atuação junto ao Acampamento Dom Luciano Mendes, na Fazenda Monte Cristo,
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no Município de Salto da Divisa, informando-lhe que há tratativas com a Secretaria

Especial de Direitos Humanos para a inclusão da Irmã no Programa Nacional de

Proteção de Defensores dos Direitos Humanos; Durval Ângelo (3) em que solicita

sejam encaminhados ao Delegado de Polícia da Comarca de Jacinto pedido de

providências e cópias das notas taquigráficas das audiências públicas realizadas no

Município de Salto da Divisa; seja encaminhada à Secretaria Nacional de Direitos

Humanos, para conhecimento, cópia das notas taquigráficas da reunião realizada em

Salto da Divisa, no dia 23/11/2009; sejam encaminhadas ao Chefe da Polícia Civil e

ao Comandante da Polícia Militar manifestações de aplauso pela atuação dos

policiais que fizeram a segurança da Irmã Geraldinha, na reunião realizada em Salto

da Divisa; Durval Ângelo e Carlin Moura (2) em que solicitam sejam encaminhados ao

Governador do Estado, ao Secretário de Estado de Defesa Social, ao Procurador-

Geral de Justiça do Estado, aos Promotores de Justiça responsáveis pela defesa dos

direitos humanos nas Comarcas de Contagem e Betim, ao Comandante-Geral da

PMMG, ao Corregedor da PMMG, ao Superintendente Regional da Polícia Federal

em Minas Gerais e ao Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas

Gerais pedido de providências e cópias das notas taquigráficas da reunião realizada

no dia 19/11/2009, às 15 horas; seja realizada visita à Secretaria de Defesa Social,

com a participação do Comando-Geral da PMMG, dos Comandantes do 33º e do 39º

Batalhões da PMMG e do Procurador de Justiça Jacson Rafael Campomizzi, para

discutir denúncias sobre atuação policial irregular em manifestações sindicais nos

Municípios de Betim e Contagem; José Henrique em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública no Município de Conselheiro Pena, com convidados que

menciona, para discutir o excesso de processos acumulados na Comarca, bem como

a possibilidade de instalação de uma segunda vara da Justiça Eleitoral no Município.

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2009.

Maria Tereza Lara, Presidente.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,
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TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 25/11/2009

Às 10h36min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Carlin Moura, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado André Quintão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Gláucia Brandão, dispensa a

leitura da ata da reunião 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 deliberar sobre proposições da Comissão e

comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Kênnya Kreppel

Dias Duarte, Chefe de Gabinete da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão;

da Vereadora Eunice Maria Mendes e do Vereador Raul José de Belém, Presidente e

1º-Secretário da Câmara Municipal de Araguari (19/11/2009); do Vereador Geraldo da

Silva Sabino, Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas (21/11/2009) e do

Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim (21/11/2009). A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Natan Andrade e Luiz Jabbour Júnior, alunos

da UninCor, que são convidados a tomar assento à mesa. Abertos os debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

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

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.379 e 3.806/2009, que receberam

parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº

5.003/2009. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 3.582/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos da

Deputada Gláucia Brandão e dos Deputados Carlin Moura e Dalmo Ribeiro Silva em

que solicitam seja proposta emenda ao Plano Plurianual de Ação Governamental -
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PPAG -; em que solicitam sejam ouvidos na reunião os alunos Natan Andrade e Luiz

Jabbour Júnior, da UninCor; em que solicitam seja realizada reunião de audiência

pública, para debater a situação da UninCor, com a presença de representantes dos

alunos, dos professores e dos dirigentes dessa instituição; Almir Paraca em que

solicita reunião de audiência pública, para conhecer e debater os termos do Projeto

de Lei nº 3.815/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Ruy Muniz, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Carlin Moura - Gláucia Brandão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.033/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.033/2009, de autoria de Nilo Cláudio da Costa

Pádua, visa à alteração da Ação 1328 - Construção, Ampliação e Reforma das

Unidades e dos Campus da Uemg -, do Programa 140 - Desenvolvimento do Ensino

Superior na Uemg -, do PPAG 2008-2011, modificando a regionalização.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 14/10/2009, em Iturama, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em questão tem por objetivo alterar as metas físicas e financeiras da

Ação 1328 – Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campus da

Uemg -, do Programa 140 - Desenvolvimento do Ensino Superior na Uemg, de modo

a garantir a construção de um câmpus da Uemg no Município de Iturama.
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Originalmente, a Ação 1328 tem como meta física a reforma dos três prédios da

universidade situados no Município de Frutal. A despeito da relevância da proposta, é

necessário ressaltar o alto custo financeiro de sua implementação, se aprovada. Além

disso, o processo de construção desses espaços requer planejamento adequado e

uma série de outros procedimentos, o que inviabiliza o atendimento da proposta nos

prazos sugeridos.

Assim, apresentamos requerimento à Uemg, em que se solicita análise de

viabilidade de construção de um câmpus no Município de Iturama.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.033/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.036/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.036/2009, de Nilo Cláudio da Costa Pádua, da

Câmara Municipal de Iturama, e de Nair Ferreira Faria Araújo, da Câmara Municipal

de Itapagipe, visa à alteração da Ação 1353 - Pavimentação e Restauração de

Rodovias no Triângulo e Alto-Paranaíba - do PPAG-2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 14/10/2009, em Iturama, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe sugere a alteração da meta física prevista para a região do

Triângulo na Ação 1353 - Pavimentação e Restauração de Rodovias no Triângulo e

Alto Paranaíba - do Programa 56 - Potencialização da Infraestrutura Logística da
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Fronteira Agroindustrial -, com o objetivo de asfaltar o trecho da rodovia que liga o

Distrito de Alexandrita, no Município de Iturama, a Limeira do Oeste, e os 5km que

ligam a MG-255 à Vila Coqueiros, no Município de Itapajipe.

Segundo o autor da proposta relativa ao asfaltamento do trecho da rodovia de

Alexandrita, cuja extensão é pequena, entre 5km e 6km, a obra pode ser feita por

meio da parceria público-privada com a Usina Coruripe, não sendo necessária a

construção de ponte. Já a ligação asfáltica da MG-255 até a Vila Coqueiros, conforme

o seu proponente, beneficiará os moradores da comunidade de 500 habitantes,

permitindo o acesso à escola municipal, ao Programa de Saúde da Família e à usina

de açúcar e álcool, o que, neste caso, facilitará o transporte de trabalhadores e de

cana-de-açúcar até a usina.

Tendo em vista a relevância dessas obras para a região do Triângulo, acolhemos a

proposta na forma de emenda ao PPAG, com o objetivo de ampliar as metas física e

financeira da referida região para 3 e R$20.000,00, respectivamente, e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009, que estima as receitas e fixa as despesas do

Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2010, com o objetivo de

especificar o objeto do gasto.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.036/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.049/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.049/2009, de Jorge Douglas Alves Fasolato, da

Fundação Museu Mariano Procópio, e Rita de Cássia de Andrade Procópio, da

Associação Cultural de Apoio ao Museu Mariano Procópio, visa à criação de ação no

PPAG-2008-2011, denominada Revitalizar o Acervo e Requalificar os Profissionais do
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Museu Mariano Procópio - Juiz de Fora, com a finalidade de revitalizar esse museu,

reabrindo ao público o parque e os prédios históricos, bem como promover a

capacitação de seus funcionários.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 29/10/2009, em Juiz de Fora, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela visa à revitalização do acervo do Museu Mariano Procópio, de

Juiz de Fora, e à capacitação dos profissionais que forem trabalhar no local.

A Fundação Museu Mariano Procópio - Mapro -, instituída na Lei Municipal nº

10.000, de 8/5/2001, integra a administração indireta do Município de Juiz de Fora e

vem, com a ajuda da Associação Cultural de Apoio ao Museu Mariano Procópio -

Acammp -, mantendo um dos mais significativos acervos museológicos do período

imperial brasileiro, tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico

de Minas Gerais - Iepha-MG.

Em que pesem aos esforços envidados pela Mapro na manutenção do acervo,

peças raras correm o risco de se depreciar, seja pelo desgaste natural, seja pelo

manuseio inadequado, razão pela qual se faz necessário o aporte de recursos do

Estado para a revitalização do acervo e a capacitação dos profissionais do aludido

museu.

Assim, somos favoráveis à proposta de ação legislativa em comento, na forma de

emendas ao PPAG-2008-2011 e ao Projeto de Lei nº 3.809/2009, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

de 2010.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.049/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.050/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.050/2009, de Rafael Silva Gontijo, da Prefeitura

Municipal de Montes Claros, visa à alteração da ação 1167 - Apoio ao

Desenvolvimento Municipal - do PPAG 2008-2011, modificando a regionalização e

redistribuindo as metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 22/10/2009, em Montes Claros, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em exame pretende alterar a regionalização da ação 1167 - Apoio ao

Desenvolvimento Municipal - do programa 733 - Programa de Apoio ao

Desenvolvimento Municipal - Padem -, incluindo a região Norte de Minas, com meta

física de 1 convênio e meta financeira de R$6.000.000,00, acrescentadas ao total das

metas previstas para 2010.

O objetivo da proposta é implantar a Cidade Digital em Montes Claros, com a

interligação dos órgãos públicos municipais para tráfego de dados, voz e imagem

digital. A justificação do autor é agilizar, melhorar e sofisticar a atividade-meio para

fornecer melhores serviços ao cidadão.

Não obstante o objetivo louvável, entendemos que a matéria não é pertinente ao

PPAG, uma vez que se refere à melhoria da administração municipal. Por esse

motivo, somos levados a rejeitar a proposta.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.050/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.052/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.052/2009, de autoria de Fernando Antônio Dias

Andrade, do Conselho Municipal de Assistência Social; Benice Nery Maia, da

Prefeitura Municipal de Itapajipe; e Mariana de Resende Franco, da Secretaria

Municipal de Assistência Social de Caeté, visa à alteração da Ação 4234 -

Cofinanciamento de Serviços e Benefícios para Municípios na Execução de Proteção

Básica - do PPAG-2008-2011, modificando a finalidade e as metas físicas e

financeiras.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise objetiva alterar a Ação 4234 - Cofinanciamento de

Serviços e Benefícios para Municípios na Execução da Proteção Básica -,

modificando a finalidade e as metas físicas e financeiras, de forma a garantir a

universalização dos Centros de Referência de Assistência Social - Cras - em todos os

Municípios mineiros.

A Política Nacional de Assistência Social - PNAS - estabelece os princípios,

diretrizes, objetivos e ações da política socioassistencial no País e o Sistema Único

de Assistência Social - Suas - organiza operacionalmente essa política, tendo como
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referência a Norma Operacional Básica - NOB-Suas -, aprovada pelo Conselho

Nacional de Assistência Social, em julho de 2005. Articulado como sistema, o Suas

pressupõe a gestão compartilhada e o cofinanciamento da política de assistência

social pelas três esferas de governo, com clara definição das competências técnico-

políticas de cada uma delas. Além disso, o sistema define e organiza os elementos

essenciais e imprescindíveis à execução da política, com a normatização dos padrões

dos serviços prestados, a exigência de qualidade do atendimento, a definição de

indicadores para o monitoramento e a avaliação das ações, a nomenclatura e

estratificação dos serviços e da rede socioassistencial. A NOB-Suas prevê ainda que

a política socioassistencial seja prestada em duas modalidades: a proteção social

básica, de caráter universal, e a proteção social especial, para a parcela da

população que se encontre com direitos violados ou em situação de exclusão social.

Os serviços de proteção social básica visam a prevenir situações de risco e se

destinam a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social em razão de

pobreza monetária, exclusão no acesso a bens e serviços de cidadania, fragilidade de

vínculos familiares e comunitários, privações e desvantagens resultantes do ciclo de

vida ou de alguma deficiência, entre outros. Trata-se, pois, da oferta de serviços,

programas, projetos e benefícios - continuados e eventuais - de acolhimento,

convivência e socialização, além de ações relativas ao desenvolvimento de

potencialidades, à aquisição de competências e ao fortalecimento dos vínculos

familiares e comunitários. São exemplos de ações no campo da proteção social

básica aquelas destinadas: à atenção integral às famílias; à inclusão produtiva; ao

enfrentamento da pobreza; à promoção da convivência entre idosos; à proteção e à

promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes. A NOB-Suas estabelece que

esses serviços sejam providos em nível local, por todos os Municípios, por meio dos

Cras, unidades públicas básicas de assistência social, e, ainda, por meio de

entidades e organizações socioassistenciais, articuladas em rede.

De acordo com as diretrizes da descentralização e em consonância com o

pressuposto do cofinanciamento, a rede de atendimento socioassistencial deve contar

com a previsão de recursos das três esferas de governo, em razão da

corresponsabilidade que perpassa a provisão dos serviços de proteção social.
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Assim, acolhemos a proposta, com a apresentação de emendas aos projetos de lei

de revisão do PPAG-2008-2011, exercício 2010, e do orçamento anual, alterando a

finalidade da ação e as metas físicas e financeiras da Ação 4234 - Cofinanciamento

de Serviços e Benefícios para Municípios na Execução de Proteção Básica.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.052/2009 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.053/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.053/2009, de Felipe Teixeira Martins, da

Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes -, e Luciano Marcos P. da Silva,

do Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável - Insea de Belo Horizonte -, visa

à criação de ação no PPAG 2008-2011, denominada Estímulo às Organizações

Regionais de Apoio aos Catadores de Materiais Recicláveis, com a finalidade de

estimular a articulação regional das entidades da sociedade civil que promovam a

organização do trabalho de coleta e destinação de materiais recicláveis.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 22/10/2009, em Montes Claros, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise pretende criar uma ação no Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG-2008-2011, no âmbito do Programa 45 - Resíduos Sólidos,

com a finalidade de promover a organização e a capacitação, em âmbito regional, das

entidades representativas e de apoio aos catadores de materiais recicláveis, com
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especial atenção ao Norte de Minas.

O fortalecimento das entidades representativas dos catadores de materiais

recicláveis do Estado vai ao encontro da Política Estadual de Resíduos Sólidos,

materializada na Lei nº 18.031, de 2009. Entre os princípios que orientam essa

política, encontram-se a reutilização, o reaproveitamento, a reciclagem e a destinação

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, e, no que se refere especificamente

ao trabalho dos catadores de materiais recicláveis, a lei coloca como uma de suas

diretrizes a integração, a responsabilidade e o reconhecimento da atuação dos

catadores nas ações que envolvam o fluxo de resíduos sólidos, como forma de

garantir-lhes condições dignas de trabalho.

O Estado de Minas Gerais, devido ao grande número de Municípios e às grandes

dimensões do seu território, deve investir no fortalecimento de instituições regionais

que forneçam apoio técnico aos catadores locais e que representem seus interesses.

Em 2007 foi inaugurado o Centro Mineiro de Referência em Resíduos - CMRR -,

com o objetivo de apoiar os Municípios, as empresas e os cidadãos na gestão

integrada dos resíduos por meio da disseminação de informações e capacitação

técnica, gerencial e profissionalizante, visando à geração de trabalho e renda e à

melhoria da qualidade de vida.

Para atender à proposta em tela, sugerimos, por meio da apresentação de uma

emenda ao PPAG 2008-2011, a alteração da finalidade da Ação 1066 - Manutenção

do Centro Mineiro de Referência em Resíduos e Alcance de Autossustentabilidade,

de forma que essa ação atenda expressamente à necessidade de disseminar

informações e promover capacitação técnica dos catadores de materiais recicláveis.

Na mesma linha, sugerimos o envio de requerimento ao CMRR, solicitando especial

atenção à capacitação de catadores de materiais recicláveis em organização, gestão

e comercialização de seus produtos.

Tendo em vista a relevância da matéria, sugerimos ainda a criação de uma ação,

no âmbito do Programa Resíduos Sólidos do PPAG 2008-2011, denominada Apoio às

Cooperativas e Associações de Catadores de materiais recicláveis, com a finalidade

de apoiar essas instituições, visando à sua inserção na gestão municipal dos

resíduos, com ênfase na coleta seletiva e na reciclagem. Isso porque, o apoio às
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entidades representativas dos catadores é uma das formas de fortalecer a atuação e

a inclusão desses trabalhadores.

Diante do mérito da proposta, e como forma de atender aos seus objetivos,

apresentamos duas emendas ao Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011, uma

emenda ao Projeto de Lei nº 3.809/2009 e um requerimento dirigido ao CMRR.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.053/2009 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009 e de

requerimento.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.062/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.062/2009, de autoria de Nilo Cláudio da Costa

Pádua, da Câmara Municipal de Iturama, visa à alteração da regionalização e das

metas físicas e financeiras da Ação 1358 - Construção, Ampliação e Reforma de

Unidades da Polícia Militar de Minas Gerais - do PPAG-2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 14/10/2009, em Iturama, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.062/2009, da Câmara Municipal de Iturama,

sugere alteração da Ação 1358 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades da

Polícia Militar de Minas Gerais - do PPAG-2008-2011, com vistas a assegurar

recursos para a construção de um batalhão da Polícia Militar no Município de Iturama.
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Conforme justificação da proposta, a medida visa a contribuir para garantir a

segurança do Município. O art. 136 da Constituição mineira determina que a

segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, e as

atividades voltadas para a preservação da ordem pública e da incolumidade das

pessoas e do patrimônio competem à Polícia Civil, à Policia Militar e ao Corpo de

Bombeiros Militar.

Assim, verifica-se a relevância de garantir uma estrutura adequada para o efetivo

funcionamento do Batalhão da Polícia Militar em todos as regiões do Estado. O

avanço da criminalidade requer medidas eficazes, de forma a proteger a sociedade e

os bens públicos e privados, coibindo a ocorrência de ilícitos penais. Nesse contexto,

a Polícia Militar exerce papel de destaque. A Constituição Federal, em seu art. 144,

confere a esse órgão o exercício da polícia ostensiva e a garantia da preservação da

ordem pública. A Polícia Militar de Minas Gerais é órgão autônomo e permanente,

integrante da administração direta do Poder Executivo, e está diretamente

subordinada ao Governador do Estado.

Dessa forma, entendemos que a proposta deve ser acolhida na forma de emendas

aos Projetos de Lei nºs 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual

de Ação Governamental - PPAG-2008-2011, e 3.809/2009, que estima as receitas e

fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de

investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício de 2010.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.062/2009 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.063/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.063/2009, de autoria de André Luís Marques

Marcato, da Reitoria da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF -, visa à

alteração da meta financeira da Ação 1202 - Apoio aos Projetos de Caráter
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Estruturante do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação - do PPAG-2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 29/10/2009, em Juiz de Fora, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise objetiva alterar a meta financeira da Zona da Mata na

Ação 1202, de modo a aportar-lhe recursos, permitindo a implantação de um parque

tecnológico no Município de Juiz de Fora.

Segundo o proponente, os estudos de viabilidade econômica para a implantação do

parque já foram executados, tendo apontado que essa estrutura absorverá as

empresas oriundas da incubadora de empresas da UFJF, os produtos do Programa

de Incentivo à Inovação - PII - realizado em parceria com essa universidade, além de

condomínio de empresas, empresas âncora etc., o que justifica o acolhimento da

proposta.

Assim, opina-se pela apresentação de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009,

que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-

2008-2011, e de emenda ao Projeto de Lei nº 3.809/2009, que estima as receitas e

fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento das

empresas controladas pelo Estado para o exercício de 2010.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.063/2009, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.078/2009

Comissão de Participação Popular
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Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.078/2009, de autoria de Hortencia Karin de

Toledo, da Escola Municipal Diretora Maria Sarah, visa à alteração do Programa 19 –

Escola em Tempo Integral – do PPAG 2008-2011, modificando o objetivo.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 14/10/2009, em Iturama, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe visa modificar o objetivo do Programa 19 – Escola em

Tempo Integral –, acrescentando o propósito de valorizar o professor que atua no

âmbito do programa.

Ressalte-se que o objetivo da escola em tempo integral é o atendimento do aluno

por meio da ampliação do tempo diário de permanência na escola, com prioridade

para crianças e jovens em regiões de maior vulnerabilidade social. A valorização do

professor, a despeito do mérito da proposta, foge ao escopo do programa em

questão.

No entanto, diante da importância da valorização desse profissional em todas as

etapas e modalidades da educação básica e, em especial, na escola de tempo

integral, somos pelo acolhimento da proposta na forma de requerimento à Secretaria

de Estado de Educação.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.078/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.082/2009

Comissão de Participação Popular
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Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.082/2009, de Dalva Ferreira Batista Lima, do

Fórum de Desenvolvimento Mesorregional, e outros, visa à alteração da ação 1068 -

Apoio a Implantação de Sistemas de Disposição Final Adequada - Minas Sem Lixões,

do PPAG 2008-2011, modificando a regionalização e redistribuindo as metas físicas e

financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 20/10/2009, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa sob análise busca alterar a ação 1068 do projeto

estruturador Resíduos Sólidos, que pretende orientar, sob diversas formas, os

administradores municipais para o fim dos depósitos de lixo a céu aberto e

acompanhar os termos de ajustamento de conduta firmados pelos Prefeitos

Municipais para o equacionamento da disposição final de resíduos. A proposta visa

regionalizar a ação para o Jequitinhonha/Mucuri, redistribuindo as metas físicas e

financeiras, por meio de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008 - 2011.

O relatório de execução da meta financeira até outubro de 2009, segundo

levantamento da Consultoria Temática da Casa, demonstra o desembolso de

aproximadamente 70% dos valores previstos, considerado satisfatório diante da

complexidade das ações necessárias.

A regionalização da ação para o Jequitinhonha-Mucuri busca incentivar os

Municípios de uma região pobre do Estado a implantar sistemas adequados de

disposição final de resíduos sólidos, retirando as pessoas dos lixões insalubres,

gerando a elas, assim, renda e inclusão social, do que essa região carece de forma

acentuada.
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Entretanto, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável – Semad – informa-nos que não é possível regionalizar o produto dessa

ação no momento.

Dessa forma, concluímos pela apresentação de requerimento dirigido à Semad

solicitando a execução orçamentária regionalizada em 2010 das metas da ação 1068

e a regionalização dessas metas na proposta de revisão para o exercício de 2011,

dando em ambos os casos especial atenção ao Jequitinhonha-Mucuri. Tendo em

vista equívoco na redação do produto e da unidade de medida da ação 1068, essa

secretaria solicita alteração, por meio de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009, do

produto e da unidade de medida da ação 1068, que passam a ser, respectivamente,

população urbana atendida com sistemas adequados de destinação final de resíduos

e percentual de realização.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.082/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de requerimento.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.084/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.084/2009, de Weslley Wallace Rodrigues, da

Unimontes, visa à criação de ação no PPAG-2008-2011, denominada Assistência

Estudantil para Alunos da Unimontes, com a finalidade de garantir a permanência dos

alunos da Unimontes até a conclusão do curso.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 22/10/2009, em Montes Claros, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.
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Fundamentação

O objetivo da proposta em análise é criar, por meio de inserção de ação nova no

Programa 129 - Ensino Superior da Unimontes -, mecanismo de assistência estudantil

aos alunos dessa instituição, com o fim de conter a evasão e garantir aos alunos

condições para frequentarem as aulas.

A proposta de criação de mecanismos de assistência estudantil já foi apresentada

em outras ocasiões nesta Casa Legislativa. O Projeto de Lei nº 2.161/2005, do

Deputado Biel Rocha, versava, entre outros temas, sobre a concessão, pela

Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - e pela Unimontes, de auxílio

financeiro a alunos carentes. Em diligência realizada pela Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia e Informática, as duas instituições manifestaram-se

contrariamente à proposta, primeiro, por já oferecerem tais programas e, segundo,

por não disporem de recursos suficientes para manter programas assistenciais

destinados a um número elevado de alunos carentes. Com isso, a referida Comissão

manifestou-se pela rejeição do projeto de lei.

Com a discussão do Plano Decenal de Educação, a questão entrou novamente em

evidência, sendo tratada no tema “Educação Superior”. Contudo, dada a

complexidade da matéria, foi proposta no tema em questão meta de instituir, no

primeiro ano de vigência do Plano Decenal, grupo de trabalho com representantes do

Poder Executivo Estadual e dos estudantes para discutir a implantação de

mecanismos de assistência aos estudantes das universidades estaduais. Assim,

apresentamos requerimento à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior, em que se solicita especial atenção às deliberações do grupo a ser

instituído para debater a criação ou aprimoramento dos mecanismos de assistência

estudantil nas universidades estaduais.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.084/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.095/2009
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Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.095/2009, de autoria de Antônio Braz

Rodrigues, do Sindicato Unico dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais –

Sind-UTE – Subsede Pe. Eustáquio, visa à alteração do objetivo do Programa 001 –

Aceleração da Aprendizagem na Região do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e

Rio Doce – do PPAG 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em estudo pretende alterar o objetivo do Programa 001 – Aceleração da

Aprendizagem nas Regiões Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce –, de

forma a priorizar as regiões do Estado com menor Índice de Desenvolvimento

Humano – IDH.

A Ação 1224 – Implantação do Plano de Aceleração da Aprendizagem –, vinculada

ao Programa 001, está sendo executada atualmente em todas as macrorregiões do

Estado, com foco nas regiões Norte, Jequitinhonha-Mucuri e Rio Doce, onde se

encontram as maiores taxas de defasagem idade-série e também os mais baixos

índices de desenvolvimento humano. Nessas regiões, o atendimento alcança 100%

dos alunos fora da faixa etária própria do ensino fundamental, segundo informações

da gerente-executiva do projeto, Sra. Maria das Graças Pedrosa Bittencourt.

Dessa forma, nos moldes apresentados, a sugestão em análise já estaria sendo

atendida. No entanto, como a distorção idade-série ocorre em Municípios de todas as

regiões do Estado e é de, aproximadamente, 26%, superior à taxa da região Sudeste,

segundo dados do Inep do ano de 2006, propomos assim que seja solicitado à
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Secretaria de Estado de Educação que aplique a metodologia de aceleração da

aprendizagem nas escolas e Municípios com altos índices de distorção idade-série no

ensino fundamental.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.095/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.096/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.096/2009, de autoria de Aparecida Maria

Martins Pereira, visa à alteração da Ação 1213 - Formação de Jovens nas Áreas de

Artes e Cultura Digital - do PPAG 2008-2011, modificando a regionalização,

redistribuindo as metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em questão objetiva ampliar o alcance do Programa 058 - Centro da

Juventude de Minas Gerais - para as regiões Norte e Jequitinhonha do Estado.

Sob a gestão da Secretaria de Estado de Cultura, o programa Centro da Juventude

de Minas Gerais, também conhecido como “Plug Minas”, é direcionado a alunos de

15 a 24 anos da rede estadual de ensino. Realizado em parceria com organizações

da iniciativa privada e do terceiro setor, o programa tem por objetivo capacitar os

alunos para lidar com a tecnologia e a cultura digital. Para tanto, o programa é
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dividido em núcleos independentes, focados em áreas específicas da cultura digital.

Atualmente há cinco núcleos em funcionamento, que atuam nas seguintes áreas:

artes, tecnologias da informação, empreendedorismo e aperfeiçoamento de docentes

da rede pública.

A despeito da relevância da proposta, é importante frisar que uma das ações do

Programa 058 prevê a construção, em Belo Horizonte, de um centro no qual serão

desenvolvidas as atividades de formação dos jovens. A construção desse centro é

onerosa e demanda tempo considerável. Para que o programa seja implantado em

outras regiões do Estado, é necessário que haja estrutura para a execução das

atividades nele previstas. Como o programa prevê a estruturação apenas do Centro

da Juventude de Belo Horizonte, apresentamos requerimento à Secretaria de Estado

de Cultura, com o fim de solicitar análise da viabilidade de expansão do Programa

Centro da Juventude de Minas Gerais para outras regiões do Estado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.096/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.098/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.098/2009, de autoria da Advocacia-Geral do

Estado de Minas Gerais - Conselho de Administração de Pessoal – CAP – e outros,

visa à criação de ação no PPAG 2008/2011, denominada Apoio à Produção de

Alimentos e à Capacitação em Comunidades Indígenas e Quilombolas, com a

finalidade de incentivar e dar suporte à produção de alimentos básicos e à formação

de pomares e hortas.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008 - 2011.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise objetiva a criação de ação destinada a capacitar produtores

e a apoiar a produção de alimentos em comunidades indígenas e quilombolas.

Embora os integrantes dessas comunidades sejam classificados como agricultores

familiares frente à lei federal que regula esse segmento, verifica-se que indígenas e

quilombolas não logram inserir-se adequadamente nos programas que tenham como

público-alvo a agricultura familiar, em especial nos promovidos pelo Estado. Assim,

justifica-se a criação de uma ação que considere as particularidades desses grupos

sociais, especialmente no que se refere ao desenvolvimento de práticas agrícolas

sustentáveis e à utilização de sementes crioulas.

Desse modo, indica-se o acolhimento da proposta, na forma de emenda ao Projeto

de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental – PPAG 2008 - 2011 -, e ao Projeto de Lei nº 3.809/2009, que estima

as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do

orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício

de 2010.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.098/2009, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.099/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.099/2009, de autoria de Sandra Maria da Silva,

da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais - N'Golo -, visa à

criação de ação no PPAG 2008-2011, denominada Apoio à Regularização Fundiária



____________________________________________________________________________
1044

de Áreas Ocupadas por Comunidades Indígenas e Quilombolas, com a finalidade de

apoiar a execução de atividades técnicas de identificação, discriminação e

regularização das áreas ocupadas por comunidades quilombolas e indígenas.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe sugere a criação de ação no PPAG 2008 – 2011, exercício

2010, destinada à regularização fundiária de comunidades indígenas e quilombolas.

Em sua justificação, a autora afirma que em Minas Gerais há 10 comunidades

indígenas e 465 comunidades quilombolas, e que o processo de regularização de

terras ainda não foi concluído. Assim, a restauração da ação 4039, excluída no

projeto de lei de revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2010, enviado à Assembleia

Legislativa, se faz necessária para que esse processo tenha continuidade.

Cabe assinalar que, segundo dados do Sistema de Informações Gerenciais e de

Planejamento do Plano Plurianual – Sigplan –, essa ação não teve execução

orçamentária no ano corrente, o que impossibilitou o cumprimento de sua finalidade.

No entanto, como ressaltado pela autora, a demanda por essa intervenção do Estado

persiste.

Por essa razão, somos pelo acolhimento da proposta na forma de emenda ao

Projeto de Revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2010, e ao projeto de lei

orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.099/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.
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André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.101/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.101/2009, de autoria de Sandra Maria da Silva,

da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais - N’Golo - e de Jair

Marques da Silva Júnior, do Sindicato dos Oficiais de Registro Civil do Estado de

Minas Gerais - Recivil –, sugere criação de ação no PPAG 2008-2011, denominada

Mobilização pelo Registro Civil, com a finalidade de desenvolver ações que visem à

obtenção de certidões de registro civil e documentação civil básica,

fundamentalmente para a população em situação de pobreza ou componente de

comunidades tradicionais, como quilombolas e indígenas.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular, com o propósito de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise tem o objetivo de incluir, no Programa 162 -

Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos - do PPAG 2008-2011, ação cuja

finalidade é facilitar a obtenção de certidões de registro civil e documentação civil

básica, fundamentalmente pela população em situação de pobreza ou componente

de comunidades tradicionais, como quilombolas e indígenas.

Cumpre destacar que a Ação 4075 - Mobilização pelo Registro Civil - do PPAG

2008-2011, exercício 2009, tem finalidade idêntica à proposta em comento e foi

excluída do projeto de revisão do PPAG 2008-2011 para o exercício 2010 por motivo

de redefinição de prioridades nesse plano. No entanto, entendemos que a

restauração da referida ação é oportuna, pelas razões que a seguir apresentamos.

A Ação 4075 foi incluída no PPAG 2008-2011 por meio de emenda resultante da
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apreciação de proposta de ação legislativa, que tinha por objetivo estimular a

mobilização de órgãos e entidades públicos para a universalização do acesso aos

registros civis e à documentação básica, com vistas a promover a cidadania de

grupos excluídos, tais como as comunidades tradicionais (quilombolas e indígenas) e

a população em situação de pobreza.

É de conhecimento geral que muitas vezes a inexistência civil, produto da não

realização do registro civil de nascimento, contribui para a perpetuação da pobreza,

por bloquear o acesso a bens e serviços de proteção social que poderiam contribuir

para a superação daquela situação.

Dessa forma, entendemos que é necessário manter a Ação 4075, com recursos

suficientes para a abertura de novas frentes de atuação. Acolhemos então a proposta

em comento, com a apresentação de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e

3.809/2009, que estimam as receitas e fixam as despesas do Orçamento Fiscal do

Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado para o exercício de 2010.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.101/2009 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Eros Biondini - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.104/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.104/2009, de autoria da Hilma Inês Alves, da

Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres - Cepam - da Secretaria

de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese -, visa à alteração da Ação 2112 -

Promoção dos Direitos da Mulher - do PPAG 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4 a 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise sugere alterações na Ação 2112 - Promoção dos Direitos da

Mulher -, do Programa Associado 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos

Humanos -, do PPAG 2008-2011, com o objetivo de incorporar projetos na área de

qualificação profissional e saúde da mulher, além da construção de um espaço de

socialização para mulheres.

A ação que se pretende alterar tem como finalidade elaborar, implantar,

implementar, monitorar e avaliar as políticas estaduais voltadas para mulheres, em

especial aquelas que visam à inserção produtiva e ao fomento da autonomia e da

igualdade no mundo do trabalho, à promoção de práticas educativas inclusivas e não

sexistas e à promoção dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, com viés de

gênero.

A Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres - Cepam -,

responsável pela ação Promoção dos Direitos da Mulher, tem por finalidade elaborar,

coordenar, apoiar, avaliar e executar ações das políticas públicas estaduais voltadas

para mulheres. Dessa forma, sua atuação abrange políticas de diferentes setores

voltadas para a população feminina.

Ressalte-se, entretanto, que o referido órgão tem papel eminentemente articulador

das políticas na área, não sendo responsável pela execução de projetos ou ações.

Além disso, as ações de qualificação profissional e saúde da mulher são

desenvolvidas por outros programas, conforme explicação a seguir.

A Ação 4149 - Qualificação Social e Profissional do Trabalhador -, do Programa

Associado 117 - Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda -, tem por finalidade

qualificar e requalificar os trabalhadores de todas as faixas etárias, de modo a

contribuir para a sua inserção no mercado de trabalho, com recursos do convênio

com o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do Fundo de Amparo ao

Trabalhador.

Já as ações de saúde da mulher são desenvolvidas pelos programas da área de
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resultado Vida Saudável, como o Programa 706 - Atenção Assistencial à Saúde -, que

tem o objetivo de efetivar políticas que contribuam para a melhoria das condições de

saúde da população, e o Programa Estruturador 054 - Viva Vida -, cujo objetivo é

reduzir a mortalidade infantil por meio do planejamento familiar, da atenção ao pré-

natal, ao parto, ao puerpério, ao recém-nascido e à criança até um ano de idade.

Além disso, as ações de convivência e sociabilidade são executadas por meio da

Ação 4234 - Cofinanciamento de Serviços e Benefícios para Municípios na Execução

de Proteção Básica -, do Programa Estruturador 023 - Implantação do Suas.

Tendo em vista que as ações que a proposta pretende incluir na Ação 2112 já são

desenvolvidas em diversos programas do PPAG e que a referida ação tem por

finalidade elaborar, implantar, implementar, monitorar e avaliar as políticas estaduais

voltadas para mulheres, sugerimos a apresentação de requerimento para envio de

ofício à Sedese, para que esse órgão reforce a função da Cepam de articuladora das

políticas públicas direcionadas às mulheres.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.104/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Eros Biondini - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.105/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.105/2009, de autoria de Flávio Dias de Souza,

do Clã Delfos, visa à alteração da Ação 1214 - Ampliação e Reestruturação de

Espaços Esportivos e de Atividades Físicas - do PPAG-2008-2011, modificando as

metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-

2011.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em questão incide sobre a Ação 1214 - Ampliação e Reestruturação de

Espaços Esportivos e de Atividades Físicas -, do Programa 027 - Minas Olímpica -,

propondo o aumento da meta financeira em R$700.000,00 e da meta física em 10

unidades, com o fim de construir centros de atletismo e adequar os espaços

esportivos à prática de saltos horizontais.

Como o objetivo da Ação 1214 é, resumidamente, reformar ou construir espaços

esportivos, independentemente da modalidade, o aumento das metas não garante

necessariamente a construção de centros de atletismo. Além disso, a definição de

quais espaços devem ser reformados pode limitar a ação do Poder Executivo. A

alteração sugerida pela proposta em análise não seria, portanto, efetiva.

Contudo, a fim de contribuir para que se criem melhores condições para a prática

do atletismo em Minas Gerais, apresentamos requerimento à Secretaria de Estado de

Esportes e Juventude, no qual se solicita a análise das formas de viabilizar a

implantação de pista para saltos horizontais no Centro de Treinamento Olímpico e

Paraolímpico a ser construído pelo órgão citado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.105/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.106/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.106/2009, de autoria de Hilma Inês Alves, da

Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres - Cepam Belo Horizonte

- da Secretaria de Desenvolvimento Social - Sedese -; e de Shirley Costa de Almeida

Amaral, do Conselho de Segurança Preventiva de Pará de Minas, visa à alteração da
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regionalização e das metas físicas e financeiras da Ação 4124 - Enfrentamento a

todas as Formas de Violência contra Mulheres -, do PPAG 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa alterar a regionalização e as metas físicas e financeiras

da Ação 4124 - Enfrentamento a Todas as Formas de Violência contra Mulheres -, do

Programa Associado 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos -, do

PPAG 2008-2011.

A violência praticada contra a mulher, em razão da dominação e da exploração

baseadas na diferença de gênero, impõe a adoção de medidas de discriminação

positiva em favor das mulheres expostas a esse tipo de violência. O objeto da

proposta em análise é justamente este: ampliar os serviços direcionados às mulheres

vítimas de violência de gênero.

O art. 35 da Lei Federal nº 11.340, de 7/8/2006, que cria mecanismos para coibir a

violência doméstica e familiar contra a mulher, conhecida como Lei Maria da Penha,

estabelece como competência da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos

Municípios criar e promover casas-abrigo para mulheres e respectivos dependentes

menores em situação de violência doméstica e familiar. A legislação estadual também

não é omissa sobre o assunto: a Lei nº 13.432, de 28/12/99, autoriza o Poder

Executivo a criar o Programa Estadual de Albergues para a Mulher Vítima de

Violência, com o objetivo de colaborar para que as vítimas consigam estruturar sua

vida longe de seus agressores.

A Ação 4124 - Enfrentamento a Todas as Formas de Violência contra Mulheres –,

que se pretende alterar, foi incluída pela proposta de revisão do PPAG 2008-2011,

exercício 2009, para ampliar o leque de serviços de proteção e defesa dos direitos da



____________________________________________________________________________
1051

mulher em situação de violência de gênero, inovando o planejamento estatal nessa

área. Assim, na revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2009, a meta financeira da

referida ação para o exercício de 2010 era de R$100.000,00, valor que foi reduzido

na revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2010, para R$73.100,00.

Concordamos com a proposta em análise, que visa a ampliar ainda mais a referida

ação por meio da inclusão da região Central, com a recuperação da meta financeira

prevista na revisão do PPAG exercício 2009 e redistribuição de metas físicas.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.106/2009 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Eros Biondini - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.107/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.107/2009, de autoria de Welington de Souza,

da Federação Mineira de Ciclismo - FMC -, e de Flávio Dias de Souza, do Clã Delfos,

visa à alteração da Ação 1214 - Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e

de Atividades Físicas - do PPAG 2008-2011, modificando as metas físicas e

financeiras.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise solicita a reforma da pista de “bicicross” do Parque Estadual

Fernão Dias, situado na divisa dos Municípios de Contagem e Betim, mediante o
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aumento da meta física para 38 espaços reestruturados e da meta financeira em

R$35.000,00. Pertencente ao Estado, o parque dispõe de estrutura para a prática de

diversas modalidades esportivas.

A proposta encontra respaldo no objetivo da Ação 1214 - Ampliação e

Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades Físicas -, do Programa 027 -

Minas Olímpica -, motivo pelo qual opinamos pelo seu acolhimento mediante a

apresentação de uma emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do PPAG; e de emenda correspondente ao Projeto de Lei nº 3.809/2009, que

estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais

e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o

exercício de 2010. A emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 altera as metas físicas

e financeiras da Ação 1214 para o exercício de 2010.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.107/2009 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Eros Biondini - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.108/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.108/2009, de Maria da Consolação Faria, do

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, visa à alteração da

Ação 1050 - Implantação da Poupança Jovem - do PPAG-2008-2011, modificando

sua regionalização e redistribuindo as metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do
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Regimento Interno.

Fundamentação

O programa Poupança Jovem foi instituído pelo Decreto nº 44.476, de 6/3/2007, e

tem como objetivos oferecer aos beneficiários a oportunidade de desenvolvimento

humano e social; aumentar a taxa de conclusão do ensino médio; e reduzir os índices

de criminalidade entre os jovens.

Para a participação no programa, são priorizados os Municípios que atendem aos

seguintes requisitos: população superior a 100.000 habitantes; existência de gestão

básica ou plena, conforme Norma Operacional Básica do Sistema Único de

Assistência Social; e existência de instituições credenciadas que compõem a Rede

Mineira de Formação Profissional Técnica de Nível Médio do Programa de Educação

Profissional da Secretaria de Estado de Educação.

A proposta em comento tem por objetivo expandir o programa Poupança Jovem

para a região Centro-Oeste de Minas, mediante modificação das metas físicas e

financeiras da Ação 1050 - Implantação do Poupança Jovem. Como a expansão do

Poupança Jovem é prevista apenas para o exercício de 2011, apresentamos

requerimento à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social solicitando análise

de viabilidade de inclusão no programa da região Centro-Oeste no exercício de 2011.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.108/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Eros Biondini - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.113/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.113/2009, de Dinéia Aparecida Domingues, do

Fórum Mineiro de Educação Infantil, encaminha proposta de criação de ação no

PPAG-2008-2011, denominada Capacitação de Coordenadores e Monitores do

Poupança Jovem, com a finalidade de capacitar os operadores (monitores e

coordenadores regionais) do programa.
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A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, para a

capacitação de coordenadores regionais e monitores do Programa Poupança Jovem

são utilizados recursos da Ação 1049 - Monitoramento e Avaliação do Programa por

Entidade Externa. No entanto, é importante salientar que a capacitação de monitores

e coordenadores regionais não encontra respaldo no objetivo da referida ação. Como

forma de garantir a capacitação efetiva dos envolvidos no programa, acolhemos a

proposta em questão, por meio de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-

2011 e de emenda ao Projeto de Lei nº 3.809/2009, que estima as receitas e fixa as

despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2010.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.113/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.115/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.115/2009, de Mezaque Silva de Jesus e

Cleonice Maria da Silva Braz, visa à criação de ação no PPAG-2008-2011,

denominada Realização dos Jogos Indígenas de Minas Gerais, com a finalidade de
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viabilizar a realização dos jogos, a interação entre as comunidades e a participação

dos atletas nos jogos brasileiros.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

De acordo com a Lei Federal nº 9.615, de 24/3/1998, que institui normas gerais

sobre desporto e dá outras providências, o desporto nacional é balizado, entre outros,

pelos princípios da democratização, do direito social e da identidade nacional.

Em âmbito nacional são realizados os Jogos dos Povos Indígenas, que reúnem

diversas etnias com o objetivo de revelar e resgatar as manifestações esportivas

tradicionais indígenas e fortalecer a identidade cultural desses povos. A primeira

edição foi realizada em 1996, e em 2009 foi realizada a 10ª edição dos jogos, que

contaram com a participação de aproximadamente 1.300 atletas de 35 etnias,

oriundas em grande parte das regiões Norte e Centro-Oeste do País.

A prática esportiva está alicerçada na busca da inclusão social, o que já

fundamenta o atendimento da proposta de criação dos Jogos Indígenas de Minas

Gerais. Além disso, tal iniciativa pode-se tornar importante mecanismo de valorização

do patrimônio cultural brasileiro, ao contribuir para a preservação de tradições e

costumes dos povos indígenas.

Acolhemos, portanto, a proposta em questão, por meio de emenda ao Projeto de

Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG-2008-2011 e de emenda ao Projeto de Lei nº 3.809/2009,

que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas

Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para

o exercício de 2010.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.115/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.116/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.116/2009, de Mezaque Silva de Jesus e

Cleonice Maria da Silva, visa à alteração da Ação 1214 - Ampliação e Reestruturação

de Espaços Esportivos e de Atividades Físicas - do PPAG-2008-2011, modificando

sua finalidade.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe visa modificar a Ação 1214 - Ampliação e Reestruturação

de Espaços Esportivos e de Atividades Físicas -, do Programa 027 - Minas Olímpica -

, de modo a garantir condições adequadas para a prática esportiva nas comunidades

indígenas, inclusive dos esportes específicos desses povos.

Consideramos que a proposta tem o mérito de pretender ampliar os direitos

culturais e sociais dos povos indígenas, mas já estaria sendo contemplada na

apreciação da Proposta de Ação Legislativa nº 1.116/2009, que sugere a criação de

ação no Programa Minas Olímpica destinada à garantir condições adequadas para a

prática esportiva em comunidades indígenas e a realização dos jogos indígenas de

Minas Gerais. Por esse motivo, não a acolhemos.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.116/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.117/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.117/2009, de Paulo Sérgio de Oliveira, da

Associação Mineira das Federações Esportivas de Minas Gerais - Amifemg -; Flávio

Dias de Souza, do Clã Delfos; Anísia Sudário Daniel, do Conselho Regional de

Educação Física - 6ª Região; Luciane Sepúlveda Viana, da Federação Mineira de

Xadrez - FMX -; e Elvira Mirian Veloso de Mello Cosendey, do Fórum Estadual de

Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente - Fectipa -, visa à alteração

da Ação 1040 - Centro de Treinamento Olímpico e Paraolímpico - do PPAG-2008-

2011, modificando a finalidade.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise busca modificar a finalidade da Ação 1040 - Centro de

Treinamento Olímpico e Paraolímpico -, do Programa 027 - Minas Olímpica -, com

vistas a garantir o usufruto das instalações do centro de treinamento a todos os

atletas de rendimento do Estado. Na justificação da proposta, os autores alegam que

a mudança sugerida tem como objetivo evitar que o Centro de Treinamento, a ser

implantado em terreno da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG - seja
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utilizado apenas por atletas dessa instituição.

Acreditamos que a alteração da finalidade da Ação 1040 não é mecanismo eficiente

para impedir a possível utilização inadequada do Centro de Treinamento. Assim,

opinamos pelo acolhimento da proposta em epígrafe na forma de requerimento à

Secretaria de Estado de Esportes e Juventude, em que se solicita garantia de acesso

ao Centro de Treinamento Olímpico e Paraolímpico a todos os atletas de rendimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.117/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.120/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.120/2009, de autoria de Ana Lúcia Guimarães

Couto, visa à alteração da finalidade da Ação 1225 - Ampliação das Escolas em

Tempo Integral -, do PPAG-2008-2011, de forma a incluir referência sobre a

educação para o consumo alimentar.

A proposta foi apresentada durante as audiências públicas realizadas pela

Comissão de Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com

a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº

3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela tem por objetivo acrescentar ao texto da finalidade da Ação

1225 - Ampliação das Escolas em Tempo Integral -, do PPAG-2008-2011, expressão

que possibilite o desenvolvimento do tema “educação para o consumo alimentar”.

As escolas são o local propício para conscientizar os alunos sobre a importância da
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alimentação na promoção da saúde e no aprendizado escolar. No entanto, a matéria

não é afeta ao conteúdo do PPAG, mas à legislação específica, como a Lei Estadual

nº 11.824, de 6/6/2005, que dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação de

mensagens de conteúdo educativo nas capas e contracapas de cadernos escolares

adquiridos pelas escolas publicas; e a Lei nº 15.476, de 12/4/2005, que determina a

inclusão de conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas de ensino

fundamental e médio.

Assim, somos pelo não acolhimento da proposição em comento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.120/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.123/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.123/2009, de autoria de Ana Lúcia Guimarães

Couto, visa à alteração da Ação 1109 - Melhoria da Infraestrutura Física, Mobiliário e

Equipamentos Escolares - Ensino Médio - do PPAG 2008-2011, modificando a

finalidade.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe visa alterar a finalidade das Ações 1109 – Melhoria da

Infraestrutura Física, Mobiliário e Equipamentos Escolares do Ensino Médio - e 1024 -
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Melhoria da Infraestrutura Físca, Mobiliário e Equipamentos Escolares do Ensino

Fundamental -, acrescentando a expressão "e transporte adequado para os produtos

adquiridos da agricultura familiar para alimentação escolar".

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.203/2009, que trata da inclusão de ação nova

ao Programa 028 - Minas Sem Fome -, com o objetivo de capacitar agricultores

familiares, já atende à finalidade almejada pela proponente. A capacitação dos

agricultores é justamente para que possam atender aos requisitos previstos na Lei

Federal nº 11.947, de 16/6/2009, que trata da alimentação escolar, e aborda temas

tais como o transporte e o armazenamento de gêneros alimentícios.

Como o objetivo da proposta em tela já está compreendido naquela ação a ser

acrescentada ao “Minas Sem Fome”, somos pelo seu acolhimento na forma do

requerimento anexo.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.123/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.132/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.132/2009, de autoria de Sandra Maria da Silva,

da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais - N'Golo -, sugere

criação de ação no PPAG 2008-2011 denominada Atenção à Saúde das

Comunidades Indígenas e Quilombolas, cuja finalidade é estruturar a atenção

primária à saúde nas aldeias indígenas e nas comunidades quilombolas, garantindo a

equidade e a qualidade de acesso das populações.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com o propósito

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-

2011.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa incluir, no Programa 706 - Atenção Assistencial à Saúde

- do PPAG 2008-2011, ação com a finalidade de garantir atenção primária à saúde

das comunidades indígenas e quilombolas.

Cumpre destacar que a Ação 4468 - Atenção à Saúde das Comunidades Indígenas

e Quilombolas - do PPAG 2008-2011, exercício 2009, tem finalidade semelhante à

proposta em comento e foi excluída do Projeto de Revisão do PPAG 2008-2011 para

o exercício 2010 por não haver previsão de execução dessa ação para o próximo

ano. No entanto, entendemos que a restauração da referida ação é oportuna, pelas

razões que a seguir apresentamos.

De acordo com o Decreto nº 6.040, de 7/2/2007, que institui a Política Nacional de

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, esses grupos

se caracterizam pela cultura diferenciada, com formas próprias de organização social.

Além disso, ocupam territórios e usam recursos naturais como condição para sua

reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando

conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição.

No Brasil, existem várias comunidades tradicionais, como as comunidades

ribeirinhas, de quebradeiras de coco, de seringueiros, de castanheiros, além das

comunidades indígenas e quilombolas. No território mineiro somente as duas últimas

podem ser reconhecidas como tradicionais.

De fato, essas comunidades precisam de atenção especial do Estado em todas as

áreas, pois as condições de vida da maioria das populações quilombolas e indígenas

são próximas da miséria. O art. 3º do Decreto nº 6.040, de 2007, estabelece a

garantia de acesso aos povos e comunidades tradicionais aos serviços de saúde de

qualidade e adequados às suas características socioculturais, suas necessidades e

demandas, com ênfase nas concepções e práticas da medicina tradicional, como um

dos objetivos da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e

Comunidades Tradicionais.
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Dadas as características peculiares dos povos indígenas e remanescentes de

quilombos, algumas doenças são prevalentes nesses grupos, devido a fatores

genéticos ou ao modo de vida deles. As doenças mais comuns nos quilombos são

diabetes, doença de Chagas, esquistossomose, anemia e anemia falciforme. Mas, já

há casos de DST-Aids e outras, a que os programas brasileiros de saúde dão

cobertura plena. Entre os índios, são frequentes os casos de doenças parasitárias e

até mesmo as doenças mais comuns, como a gripe, que podem ocasionar a morte,

uma vez que eles não têm anticorpos para combater a maioria dos agentes

patogênicos.

Segundo dados do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva - Cedefes -,

uma ONG mineira que pesquisa e estuda temas sociais e já tem várias publicações

na área, em Minas Gerais, até junho de 2007, havia 435 comunidades quilombolas

pré-identificadas e mais de 14.000 índios, representando aproximadamente 10 etnias.

Sabemos que hoje muitas dessas comunidades já são atendidas pelo Programa

Saúde da Família - PSF. Muito poucas, porém, contam com posto de saúde próximo

ao seu território, o que compromete a eficácia das ações de saúde da família.

Considerando as necessidades inquestionáveis dessas comunidades, entendemos

ser necessária a implementação de ações voltadas para a atenção básica das

comunidades indígenas e quilombolas no Estado. Assim, acatamos a sugestão

apresentada na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e da emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento

fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas

controladas pelo Estado para o exercício de 2010.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.132/2009 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.137/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa nº 1.137/2009, de autoria de Sebastião M. Ribeiro

Júnior, da reitoria da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF -, encaminha

proposta de criação de ação no PPAG 2008-2011, denominada Construção da

Unidade de Internação do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de

Fora, com a finalidade de aumentar a oferta de serviços na região da Zona da Mata

para o Sistema Único de Saúde - SUS - na média e alta complexidade e contribuir

para a formação dos profissionais para atuarem no SUS.

A proposta foi apresentada durante as audiências públicas realizadas pela

Comissão de Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com

a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº

3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe visa criar ação nova com o objetivo de construir uma

unidade de internação do Hospital Universitário da Universidade de Juiz de Fora,

aumentando a oferta de serviços públicos de saúde de média e alta complexidade

nessa região.

Tal ação seria incluída no Programa Estruturador 044 - Regionalização - Urgência e

Emergência -, que tem o objetivo de adequar a oferta e a qualidade de cuidados

secundários e terciários, observada a distribuição territorial das redes de atenção à

saúde.

O Hospital Universitário da UFJF é um centro de formação de recursos humanos e

de desenvolvimento de tecnologia, que promove ações de saúde pública na baixa,

média e alta complexidade.

Em virtude de parceria com o Governo do Estado, foi implantado no referido

hospital um Centro Viva Vida, unidade de saúde de referência secundária da Rede

Viva Vida, que desenvolve programa para redução da mortalidade infantil e materna.

A unidade localizada no Hospital da UFJF atende as microrregiões de Juiz de Fora,
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São João Nepomuceno-Bicas e Santos Dumont.

Atualmente o referido hospital tem duas unidades de atendimento: Dom Bosco e

Santa Catarina. A Unidade Dom Bosco conta com diversos tipos de atendimento,

como clínica básica para adulto, clínica infantil, consultório de odontologia hospitalar,

unidade de terapia renal substitutiva, centro cirúrgico com salas para pequenas

cirurgias, hospital dia, fisioterapia, laboratório de análises clínicas, entre outras

unidades. A Unidade Santa Catarina tem a seguinte estrutura: capacidade instalada

de 147 leitos, centros cirúrgicos com salas para grandes cirurgias, unidade de terapia

intensiva para adultos, além de outras unidades.

Segundo o Plano Diretor de Regionalização da Secretaria de Estado de Saúde -

SES -, Juiz de Fora é sede da Macrorregião Sudeste, que é formada por 94

Municípios e atende aproximadamente 1,5 milhão de habitantes.

Dessa forma, a construção de nova unidade hospitalar no Hospital Universitário da

UFJF, sugerida na proposição em exame, aumentará a oferta de serviços públicos de

saúde na região, contribuindo tanto para a melhoria da assistência à saúde da

população quanto para a formação de profissionais para atuarem no SUS, motivo

pelo qual nos posicionamos pelo seu acolhimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.137/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.140/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.140/2009, das Sras. Marli Costa Campos e

Adriana Alves Lara, da Câmara Municipal de Vespasiano, e outros, visa a alterar a

Ação 4150 do Plano Plurianual de Ação Governamental 2008-2011.

Essa proposta foi apresentada na audiência pública da Comissão de Participação

Popular realizada de 4 a 6/11/2009, em Belo Horizonte, com objetivo de colher
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sugestões para aprimorar o Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão

do PPAG 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, a matéria vem a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe pretende alterar a finalidade da Ação 4150 - Assistência

Jurídica -, do Programa 726 - Acesso à Justiça - do PPAG 2008-2011, visando à

implantação de núcleos da Defensoria Pública do Estado em todas as comarcas de

Minas Gerais, com instalações, equipamentos e serviços auxiliares adequados ao

cumprimento de suas atribuições e funções.

Essa proposta é de interesse social e tem legitimidade política e amparo legal. Os

arts. VII e XXI da Declaração Universal dos Direitos Humanos proclamam que “todos

são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção” e que

“todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país”. Ora, o

direito à justiça pública como serviço universal é a garantia mínima da igualdade

perante a lei e da proteção dos cidadãos.

Assim, a Constituição Federal de 1988 dispõe, no art. 5o, LXXIV, que o Estado tem

o dever de prestar “assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem

insuficiência de recursos”. Para tentar romper a barreira socioeconômica efetivamente

existente na sociedade brasileira para o exercício dos direitos, desdobrou esse

enunciado formal na criação da Defensoria Pública: o art. 134 a define como

“instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação

jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados”. Cabe aos Estados

membros organizarem suas Defensorias Públicas.

A Constituição Estadual de 1989 cumpriu esse imperativo na Seção IV, Subseção

II. O art. 130 é taxativo ao frisar a universalidade dos serviços, para além de

conjunturas e governos singulares, fechando todas as brechas para quaisquer

relativizações e evasivas: “É obrigatória a criação de órgão da Defensoria Pública em

todas as comarcas”. A Lei Complementar no 65, de 2003, que organiza a Defensoria

Pública do Estado, repete o dever, como que para explicitá-lo mais ainda: “É

obrigatória a instalação de Defensoria Pública em todas as comarcas do Estado”.
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José Afonso da Silva observa que, dadas as deficiências gritantes das Defensorias

Públicas, “os pobres têm acesso muito precário à Justiça” e clama pela superação da

sombria frase de Ovídio: “O tribunal está fechado para os pobres”. Todavia, o

problema central não reside na “inépcia” da instituição em si ou no suposto “desleixo”

dos Defensores. Como transformar a súplica do teórico em ação concreta, se os

recursos orçamentários são tão parcos? Se, considerando-se as informações

colhidas pela Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, criada pela

Assembleia Legislativa, “61% das comarcas mineiras não têm Defensor Público”? Se

aquelas “atendidas têm um número de Defensores insuficiente para suprir a demanda

existente”?

O fato insofismável é que a Defensoria Pública do Estado precisa ocupar o primeiro

plano das prioridades políticas do governo estadual, até porque os necessitados não

podem ficar à mercê das circunstâncias, conveniências e injunções do poder público

municipal. Eventuais argumentos sobre falta de recursos podem ser suficientes para

combater a pretensão de se resolver a lacuna num golpe de pena, mas não há

justificativas capazes de desautorizar a meta de dotar todas as comarcas de Minas

Gerais de Núcleos da Defensoria Pública em médio prazo, lançando mão do PPAG

como instrumento de gestão para promover a universalização paulatina do acesso

real à Justiça.

Ademais, a ampliação da presença da Defensoria Pública é um poderoso

instrumento para desafogar o Judiciário, facilitando a resolução de inúmeros

processos com maior agilidade. Visa, também, a evitar a irracionalidade dos gastos

com advogados dativos, cujas remunerações têm causado longos litígios que

imobilizam Procuradores e que, invariavelmente, geram sentenças desfavoráveis ao

Estado, onerando os cofres públicos com dívidas corrigidas como “bolas de neve”.

Em suma, tem ainda o objetivo de eliminar a ilusão gestionária de economizar custos

para gastar mais ainda, improdutivamente.

A Proposta de Ação Legislativa no 1.140/2009 adota o norte de enfrentar o

problema e sugere mais um passo em sua direção: modificar a meta financeira da

Ação 4150, aumentando o aporte de recursos. A via jurídica mais adequada para

acolhê-la é a apresentação de emendas ao PPAG e à Lei Orçamentária Anual.
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Concomitantemente, levando em conta a intenção das sugestões originais e a

distribuição de competências entre as autoridades, opinamos por apresentar

requerimentos pleiteando sejam solicitadas providências ao Governador do Estado e

ao Defensor Público-Geral do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.140/2009 sob a forma da apresentação de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e

3.809/2009 e de requerimentos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.144/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.144/2009, de Cristiane Nazareth da Silva, do

Conselho Estadual de Assistência Social, de Maria Alice da Silva, da Frente de

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e de Simone França Guabiroba,

visa a alterar a Ação 4362 do Plano Plurianual de Ação Governamental 2008-2011.

Essa proposta foi apresentada na audiência pública da Comissão de Participação

Popular realizada de 4 a 6/11/2009, em Belo Horizonte, com o objetivo de colher

sugestões para aprimorar o Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão

do PPAG 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, a matéria vem a esta Comissão,

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.144/2009 visa a modificar as metas físicas e

financeiras da Ação 4362 - Aprimoramento e Ampliação da Gestão das Medidas de

Meio Aberto -, do Programa 004 - Atendimento às Medidas Socioeducativas - do

PPAG 2008-2011, para garantir o fluxo sistemático de informações e ações, bem

como capacitar os gestores e operadores das medidas socioeducativas, integrando

as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social - Sedese -, da Secretaria de

Defesa Social - Seds - e da Secretaria de Esportes e da Juventude - Seej. A proposta
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sugere ampliar a meta financeira relativa a 2010, 2011, 2012 e 2013, de

R$1.300.000,00 para R$2.000.000,00, recuperando as previsões para 2009.

Essa proposta possui interesse social, legitimidade política e amparo legal. Após a

Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, de

1990, esses jovens brasileiros, a partir de então definidos como “pessoas em

condição peculiar de desenvolvimento”, passaram a ser, jurídica e legalmente,

reconhecidos como portadores e sujeitos de direitos, assim como indivíduos carentes

de proteção integral e prioritária por parte da família, da sociedade e do Estado, com

todas as implicações conceituais e políticas daí advindas.

Trata-se, na letra do art. 227 da Carta Magna, de seu “direito à vida, à alimentação,

à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à

liberdade e à convivência familiar e comunitária”, bem como do dever público de

“colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,

violência, crueldade e opressão”.

Por sua vez, o art. 4o, parágrafo único, do ECA confere, à infância e à juventude,

“primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstância”, “precedência

de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública”, “preferência na

formulação e na execução das políticas sociais públicas” e “destinação privilegiada de

recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção”. Desde então, desdobra-se

um esforço ingente para aplicar tais dispositivos.

Diante da importância do assunto e da urgência que requer, especialmente com a

permanência da fábrica social das situações e das contradições que vêm empurrando

contingentes consideráveis das crianças e dos adolescentes rumo ao complexo

universo do conflito com a lei, seria inadequado regatear com recursos

imprescindíveis ao combate às múltiplas determinações desse processo e, como se

propõe na Ação 4362 do PPAG 2008-2011, ao “aprimoramento e ampliação da

gestão das medidas de meio aberto”, especialmente a promoção do “atendimento em

liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, por meio da criação de

parcerias e capacitação de Municípios, proporcionando meios alternativos e eficazes

à privação de liberdade”.

Mais ainda: no caso em foco, quando as metas se concentram em regiões do
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Estado com forte incidência de pessoas até 18 anos necessitadas de proteção, é

preciso muita sensibilidade para o pleito. Os proponentes têm, pois, motivos

convincentes e irrefutáveis para, assinalando a progressiva ampliação do

atendimento às medidas de meio aberto nos sucessivos PPAGs, criticar a contradição

instaurada pela redução de recursos para o quatriênio 2008-2011 e pleitear, com

vistas a corrigi-la, o aumento do crédito destinado à execução adequada,

reequilibrando as metas físicas e financeiras entre si.

A mera especificação do objeto de gasto - seminários para integrar secretarias de

Estado e Municípios, garantindo a capacitação dos gestores e dos operadores das

medidas socioeducativas, assim como o fluxo sistemático de ações e informações -

não produz impacto orçamentário; todavia, o aporte de dinheiro novo na Ação 4362,

com o intuito de ampliar a meta financeira, exige emendas ao PPAG e à LOA.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.144/2009 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.145/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.145/2009, de Antônio José Lopes Reis, do

Conselho Municipal de Assistência Social de Ipatinga, visa à criação de ação no

PPAG 2008-2011, denominada “Implantação de Núcleos de Apoio à Família do Preso

Anexos às Unidades Prisionais”.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4 a 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.
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Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa n° 1.145/2009, de An tônio José Lopes Reis, do

Conselho Municipal de Assistência Social de Ipatinga, sugere a criação de ação no

PPAG 2008-2011, denominada “Implantação de Núcleos de Apoio à Família do Preso

Anexos às Unidades Prisionais”, com a finalidade de atendimento à família do preso

em dias de visita, com albergue e serviços assistenciais, prestados pela equipe

técnica da unidade prisional e pelos Centros de Referência de Assistência Social.

Julgamos importante a prestação de um serviço de orientação e de assistência

psicológica às famílias dos detentos, no intuito de auxiliar o processo de

ressocialização do preso, de forma a melhorar suas chances de reintegração na

sociedade e diminuir os índices de reincidência.

A visita ao parente preso, que deveria ser uma ação de ressocialização, de

interação e de fortalecimento dos “laços” da família, torna-se, muitas vezes, uma

rotina cercada por situações constrangedoras, devido à falta de informações, de

tratamento digno e até de um local para abrigo dessas famílias, que muitas vezes

vêm de outros lugares. Adultos, jovens e crianças ficam durante horas, ou dias, do

lado de fora dos presídios, expostos ao sol e à chuva, sem nenhuma proteção, sem

abrigo nem condições de retorno para casa. A Comissão de Direitos Humanos desta

Casa tem recebido com frequência denúncias de maus-tratos sofridos por familiares

que visitam presos no Estado.

A proposta em análise pretende minimizar esses problemas, na medida em que

objetiva prestar atendimento à família do preso, com estrutura física e serviços

assistenciais para os dias de visita, utilizando-se da equipe técnica dos

estabelecimentos prisionais e dos Centros de Referência de Assistência Social.

Dessa forma, somos pelo acolhimento da proposta na forma de emendas aos

Projetos de Lei n°s 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de

Ação Governamental – PPAG 2008-2011, e 3.809/2009, que estima as receitas e fixa

as despesas do Orçamento Fiscal do Estado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.145/2009 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009.
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Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.146/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.146/2009, de autoria de Mariana de Resende

Franco, da Secretaria Municipal de Assistência Social, encaminha proposta de

criação de Ação no PPAG 2008-2011, denominada Cofinanciamento de Benefícios

Eventuais, com a finalidade de apoiar os Municípios para a concessão de benefícios

eventuais.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4 a 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.146/2009 sugere o desmembramento da Ação

4234 - Cofinanciamento de Serviços e Benefícios para Municípios na Execução de

Proteção Social Básica -, separando o financiamento dos benefícios eventuais do

financiamento dos serviços que compõem a proteção básica.

A Política Nacional de Assistência Social - PNAS-2004 -, atendendo ao disposto no

art. 22 da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS -, define benefícios eventuais

como provisões gratuitas implementadas em espécie ou em pecúnia que visam a

cobrir determinadas necessidades temporárias em razão de contingências, relativas a

situações de vulnerabilidades temporárias, em geral relacionadas ao ciclo de vida, a

situações de desvantagem pessoal ou ocorrência de incertezas que representam

perdas ou danos. Esses benefícios são caracterizados, no Decreto nº 6.307, de 2007,

como benefícios da política de assistência social de caráter suplementar e provisório

prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de
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vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.

Segundo a LOAS, os Municípios são responsáveis pela prestação dos benefícios

eventuais, o que significa regulamentar, destinar recursos e realizar o pagamento,

assim como disponibilizar uma estrutura de atendimento aos beneficiários,

preferencialmente integrada aos demais serviços, programas, projetos e benefícios

de assistência social prestados no local de moradia dos beneficiários. Ao Estado cabe

destinar recursos financeiros aos Municípios a título de participação no custeio do

pagamento dos auxílios natalidade e funeral.

A Política Nacional de Assistência Social, aprovada em 2004, vincula os benefícios

eventuais à proteção social básica, nível de proteção esse que tem como objetivos

prevenir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades e

aquisições, e fortalecer vínculos familiares e comunitários.

Embora estejam no mesmo nível de proteção, os benefícios seguem uma dinâmica

de financiamento e de entrega ao beneficiário completamente distinta da dos demais

serviços da proteção básica. Separar o financiamento dos benefícios eventuais pode

facilitar o acompanhamento de sua implementação pelos Municípios, tornando mais

transparente a aplicação dos recursos e facilitando o controle social.

Assim, acolhemos a proposta, com a apresentação de emendas aos projetos de lei

de revisão do PPAG 2008-2011 e do Orçamento Anual, criando ação destinada ao

cofinanciamento de benefícios eventuais, a partir do desmembramento da Ação 4234,

e alterando a finalidade da Ação 4234 para que se faça referência aos benefícios de

prestação continuada.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.146/2009 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.148/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.148/2009, de autoria de Carmen Rocha Dias,
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do Conselho Estadual da Mulher, Felipe Wiler de Araújo Abreu, do Conselho Estadual

do Idoso, Silvânia Coelho Barrozo, do Conselho Estadual do Idoso, Maria da

Consolação Faria, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

de Divinópolis, e Maria Alice da Silva, da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e

do Adolescente, visa à alteração da Ação 2074 – Operacionalização dos Conselhos

Vinculados à Subsecretaria de Direitos Humanos – do PPAG 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental – PPAG 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em comento sugere ampliar a meta financeira da Ação 2074 –

Operacionalização dos Conselhos Vinculados à Subsecretaria de Direitos Humanos –

, com o propósito de fomentar e capacitar os conselhos e conselheiros da mulher,

apoiar a realização de conferências municipais de políticas para a mulher, apoiar a

realização do VIII Encontro Nacional dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa,

fomentar o desenvolvimento de ações positivas do Conselho Estadual do Idoso, e

implantar a Escola de Conselhos.

A Ação 2074 tem por finalidade desenvolver ações que viabilizem o bom

funcionamento dos conselhos estaduais do idoso, dos direitos da criança e do

adolescente, da pessoa com deficiência, de participação e integração da comunidade

negra, da mulher, dos direitos humanos, dos direitos difusos, bem como o fomento à

implantação de conselhos municipais correlatos.

O Conselho Estadual da Mulher – CEM –, criado pelo Decreto nº 22.971, de 1983, e

vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese –, tem sido

protagonista, junto com órgãos representantes da sociedade civil organizada e do

governo, de ações relevantes em favor da ampliação da cidadania das mulheres.

Constitui-se em espaço de controle social, com representatividade e interlocução
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entre a sociedade civil organizada e o governo, na proposição, monitoramento e

avaliação de políticas voltadas para a promoção das mulheres. Em sua demanda

específica, o CEM solicita ampliação de recursos para, entre outras atividades, apoiar

a realização de conferências municipais de políticas para mulheres.

O Conselho Estadual do Idoso – CEI – foi criado pela Lei nº 13.176 de 1999, como

um órgão deliberativo e controlador das políticas e das ações voltadas ao idoso de

âmbito estadual. Entre as competências do CEI destacam-se a formulação da Política

Estadual do Idoso, a indicação das prioridades a serem incluídas no planejamento

global do Estado em relação ao idoso, e o incentivo e apoio à realização de eventos,

de estudos e pesquisas voltadas ao idoso. A demanda apresentada pelo CEI está

focalizada no apoio à realização do Encontro Nacional dos Conselhos de Idosos, que

em 2010 será realizado em Minas Gerais.

Julgamos pertinentes as demandas do CEM e do CEI por tratar-se de eventos

relacionados à dinâmica de deliberação de diretrizes para as respectivas políticas

setoriais.

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA –, criado

pela Lei nº 10.501, de 1991, é órgão paritário, composto por representantes da

sociedade civil e do Estado, e atua na formulação da política de atendimento e no

controle das ações voltadas para a proteção das crianças e dos adolescentes do

Estado. O CEDCA é o articulador da rede de proteção às crianças e adolescentes no

Estado e, portanto, constitui-se em referência para os conselhos municipais dos

direitos das crianças e dos adolescentes e para os conselhos tutelares. A proposta

em relação ao CEDCA é ampliar os recursos para a implantação da Escola de

Conselhos, como forma de viabilizar a formação continuada dos conselheiros.

A capacitação continuada de conselheiros de direitos e tutelares constitui estratégia

fundamental para o fortalecimento dos conselhos tutelares e dos conselhos de

direitos da criança e do adolescente, e por conseguinte para a garantia da proteção

dos direitos desse público. Compreendendo a relevância dessa proposta, julgamos

mais adequado atendê-la no âmbito da Ação 2005 – Apoio aos Conselhos Municipais

e Tutelares da Criança e do Adolescente –, cuja restauração foi solicitada pela

Proposta de Ação Legislativa nº 1.044/2009.
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Diante do exposto, acolhemos a proposta com a apresentação de emendas aos

projetos de lei de revisão do PPAG 2008-2001, exercício 2010, e ao orçamento anual,

com ampliação de metas físicas e financeira da Ação 2074 – Operacionalização dos

Conselhos Vinculados à Subsecretaria de Direitos Humanos –, com especificação do

gasto na LOA para apoio às conferências municipais da mulher e ao encontro

nacional dos conselhos da pessoa idosa.

Conclusão

Assim, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº 1.148/2009 na

forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.151/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.151/2009, de autoria de Ana Lúcia Guimarães

Couto, visa à alteração do nome da ação 1151 - Apoio à Implantação de Tanques

Comunitários de Coleta de Leite - do PPAG 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa à alteração do nome da Ação 1151 - Apoio à

Implantação de Tanques Comunitários de Coleta de Leite - de modo a prever

expressamente a instalação de tanques pasteurizadores no âmbito dessa ação. Para

compreender essa demanda, faz-se necessário, primeiramente, diferenciar as

finalidades dos tanques de coleta de leite e dos tanques pasteurizadores.

A instalação dos tanques comunitários de coleta de leite, prevista pela referida Ação
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1151, objetiva adequar o produto dos agricultores familiares mineiros ao disposto na

Instrução Normativa nº 51 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Entre outras coisas, essa norma definiu que o leite cru deve ser coletado na

propriedade rural e transportado a granel, por meio de caminhões com tanques

isotérmicos, diretamente aos tanques de refrigeração, visando promover a redução

geral de custos de obtenção e, principalmente, a conservação de sua qualidade até a

recepção em estabelecimento submetido a inspeção sanitária oficial.

A instalação dos tanques pasteurizadores, por sua vez, tem por finalidade o

processamento do leite para sua comercialização. Em muitos casos, o próprio Estado

adquire esse produto, por meio do Programa Leite Pela Vida, e o distribui a

comunidades que apresentam alta vulnerabilidade social, como forma de combater a

fome e a desnutrição.

Tendo em vista que a demanda apresentada se refere ao beneficiamento do leite, e

não à sua coleta e armazenamento provisório, entendemos que seu acolhimento na

forma original descaracterizaria a Ação 1151, colocando em risco sua execução.

Entretanto, o Programa Minas Sem Fome, que acolhe a ação sob discussão, abarca

também a Ação 1149 - Apoio à Implantação de Unidades Coletivas de

Processamento de Alimentos -, mais adequada para o atendimento à demanda

apresentada. Acatamos, portanto, a proposta na forma de requerimento à Empresa

de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater - MG -

solicitando estudos de viabilidade da implantação de tanques de pasteurização em

associações de produtores de leite no Estado por meio da criação de um projeto

piloto no âmbito da Ação 1149.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.151/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.152/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa nº 1.152/2009, de Lutimar Rodrigues da Silva,

encaminha proposta de criação de ação no PPAG 2008-2011, denominada Apoio à

Comercialização por Meio de Feiras de Economia Popular Solidária - EPS -, com a

finalidade de instalar feiras regionais da economia popular solidária e promover a

comercialização desses produtos, bem como apoiar os fóruns regionais de economia

popular solidária no Estado.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4//11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.152/2009 sugere a criação, no âmbito do

Programa nº 117 - Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda -, de ação

destinada ao apoio à comercialização por meio de feiras de Economia Popular

Solidária - EPS -, com a finalidade de instalar feiras regionais da economia popular

solidária e promover a comercialização desses produtos, bem como apoiar os fóruns

regionais de economia popular solidária no Estado.

A Economia Popular Solidária tem como pressuposto a gestão democrática da

produção, da comercialização, do crédito e do consumo de bens, baseando-se nos

princípios da autogestão, da solidariedade, da sustentabilidade ecológica e da

democracia. Em decorrência, a Economia Popular Solidária concebe o

desenvolvimento econômico a partir da inclusão social, projetando uma concepção

também alternativa de organização da economia e da sociedade.

Das discussões propiciadas pelo ciclo de debates “A outra economia possível: a

economia solidária”, realizado nesta Casa em 13/6/2003, resultou a proposta de se

definir um novo marco legal para regulamentar as formas de organização do trabalho,

da produção e do acesso ao crédito preconizadas pela Economia Popular Solidária.

Encontrava-se em tramitação nesta Casa, àquela época, o Projeto de Lei nº
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830/2003, que deu origem à Lei nº 15.028, de 19/1/2004, que institui a Política

Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária no Estado − Pefeps −, com

dispositivos que identificam as iniciativas passíveis de ser conceituadas como

economia popular solidária e os agentes da política estadual de fomento a essa forma

de organização econômica, bem como aqueles que regulamentam o controle público

dessa política, o processo de certificação e a definição de diretrizes para a instituição

de um fundo específico para seu financiamento.

Para a consecução dos objetivos da Pefeps, o poder público propiciará aos

empreendimentos de Economia Popular Solidária, entre outros, o apoio à

comercialização, e, de acordo com o § 4º do art. 4º da Lei nº 15.028, esse apoio “(...)

consiste na busca de alternativas para comercializar e divulgar a produção dos

empreendimentos, mediante o apoio à instalação de centros de comércio e de feiras,

o incentivo à introdução de novos produtos e serviços no mercado interno e externo e

o auxílio à articulação de redes de agentes que promovam o consumo solidário e o

comércio justo.” (Grifo nosso.)

Na tramitação da proposta de revisão do PAG 2008-2011, para o exercício de 2009,

foi incluída a Ação 1042 - Apoio à Comercialização de Produtos da Economia Popular

Solidária –, com vistas a instalar feiras regionais da Economia Popular Solidária -

EPS - e a promover a comercialização desses produtos, bem como apoiar os fóruns

regionais de EPS no Estado. Essa ação, no entanto, foi excluída da programação

estatal, na proposta de revisão do PPAG 2008-2011, exercício de 2010.

Por essa razão, concluímos pelo acolhimento da proposta em análise, por meio da

apresentação de emenda ao projeto de lei de revisão do PPAG 2008-2011, exercício

de 2010, incluindo ação no âmbito do Programa 117 − Política Pública de Trabalho,

Emprego e Renda −, da área de resultado Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva,

e de emenda ao projeto de lei do Orçamento Anual, estabelecendo a dotação

orçamentária para essa nova ação.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.152/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009.
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Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.154/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.154/2009, de autoria de Jacqueline Míriam

Maciel Junqueira, do Conselho de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável do

Estado de Minas Gerais - Consea-MG -, e outros, visa alterar a Ação 1140 -

instalação e Manutenção de Centros de Referência em Segurança Alimentar e

Nutricional Sustentável - Cresans do PPAG-2008-2011, modificando o nome, a

unidade orçamentária, a finalidade e a regionalização, redistribuindo as metas físicas

e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe sugere a alteração da Ação 1140 - Instalação e

Manutenção de Centros de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional

Sustentável - Cresans.

Na justificação, a autora esclareceu que neste ano estão sendo realizados

seminários sobre indicadores de segurança alimentar e nutricional, de educação

alimentar e diagnóstico dos povos indígenas. Além disso, está prevista a capacitação

de cinquenta agentes dos sistemas municipais de segurança alimentar.

Dessa forma, a proposta em análise deve ser acolhida, a fim de inserir essas

atividades na Ação 1140, bem como o aumento das metas financeiras, o que

possibilitará sua continuidade.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.154/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.155/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.155/2009, de José Francisco Garcia, do

Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado de Minas

Gerais - Consea - MG -; Edmar Guariento Gadelha, do Consea - MG -; e de Anita

Gomes dos Santos, do Movimento Nacional da População de Rua de Belo Horizonte,

visa à criação de ação no PPAG-2008-2011, denominada “Estruturação e

Operacionalização do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan” -, com a

finalidade de apoiar Municípios do Projeto Travessia na implantação do Sisvan e em

ações de alimentação e nutrição.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe visa a criar ação com o objetivo de realizar pesquisa para

diagnosticar as condições atuais de funcionamento e as dificuldades encontradas na

operacionalização do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan - nos

Municípios de menor Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - do Estado,

participantes do Projeto Travessia.

O Sisvan é um sistema nacional de informação para a vigilância do estado

nutricional e da situação alimentar da população brasileira. Segundo informações do
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Ministério da Saúde, a consolidação do sistema é feita com o apoio de Centros

Colaboradores em Alimentação e Nutrição e das Áreas Técnicas em Alimentação e

Nutrição existentes na quase totalidade dos Estados e em centenas de Municípios

brasileiros.

Consideramos que o Sisvan é fundamental como suporte para o ajuste de

programas e para a análise sistemática de informações concernentes à situação

alimentar e nutricional do País; entretanto, diversas entidades e instituições que

trabalham com alimentação e nutrição apresentam relatos de que o banco de dados

do Sisvan não é atualizado com regularidade devido à falta de equipamentos nos

Municípios e à falta de profissionais treinados para fazê-lo. Na tramitação do projeto

de revisão do PPAG nesta Casa em 2008, exercício 2009, foi apresentada emenda

popular criando ação no Programa Especial 706 - Atenção à Saúde -, a fim de que o

Sisvan pudesse cumprir sua função em nosso Estado. Na revisão do PPAG para o

exercício de 2010, a referida ação foi excluída com a justificativa de não haver

previsão de execução dessa ação para 2010.

Tendo em vista a importância do bom funcionamento do Sisvan para garantir o

acompanhamento da situação alimentar e nutricional da população em todo o Estado,

consideramos necessário incluir novamente no PPAG ação com esse objetivo, com a

finalidade de garantir a atualização permanente de dados do Sisvan e realizar o

diagnóstico e a avaliação do funcionamento do sistema no Estado. Além disso,

entendemos que a ação deve incluir todos os Municípios do Estado, e não apenas

aqueles abrangidos pelo Projeto Travessia, razão pela qual optamos por restaurar a

Ação 4094 - Estruturação e Operacionalização do Sistema de Vigilância Alimentar e

Nutricional - Sisvan - em Minas Gerais, que foi excluída do Programa Especial 706 -

Atenção à Saúde - na revisão do PPAG exercício 2010.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.155/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.156/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.156/2009, de Silvânia Coelho Barrozo, do

Conselho Estadual do Idoso - CEI -, visa à alteração da finalidade da Ação 4330 -

Promoção do Desporto de Participação - do PPAG-2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em questão objetiva incluir, na finalidade da Ação 4330 - Promoção do

Desporto de Participação -, do Programa 149 - Incentivo ao Desporto -, referência aos

idosos que estão internados em instituições de longa permanência.

No texto da finalidade da Ação 4330 já se faz menção à população idosa. É

importante frisar que o estímulo à prática esportiva para esse segmento foi incluído

na finalidade da ação citada por meio de emenda popular; portanto, como a proposta

em tela não inova, opinamos por não acolhê-la.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.156/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.157/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.157/2009, de autoria de Anita Gomes dos
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Santos, do Movimento Nacional da População de Rua, e outros, visa à criação de

ação no PPAG-2008-2011, denominada Manutenção das Atividades das Comissões

Regionais de Segurança Alimentar - CRSANS -, com a finalidade de executar

atividades relativas ao funcionamento e manutenção das comissões regionais de

segurança alimentar.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe tem por objetivo criar ação destinada à manutenção das

Comissões Regionais de Segurança Alimentar - CRSANS.

As Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável fazem

parte da estrutura operacional do Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais

- Consea-MG. Dessa forma, não se justifica a inclusão de ação destinada ao

fortalecimento dessas instâncias regionais, uma vez que o planejamento estadual já

comporta ação destinada à manutenção do Consea-MG. Entendemos, no entanto, a

preocupação dos proponentes com a garantia de atuação descentralizada e capilar,

uma vez que os Municípios têm se mostrado espaço privilegiado para o

desenvolvimento de políticas de garantia de direitos, notadamente aquelas afetas à

promoção da saúde e da segurança alimentar da população.

Em razão disso, acolhemos a proposta, com a apresentação de emenda ao projeto

de lei de revisão do PPAG-2008-2011 e ao projeto de lei orçamentária para o

exercício de 2010.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.157/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009.
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Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.158/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.158/2009, de autoria de João Lopes do

Nascimento Neto, do Fórum Melo Viana, e outros, visa à criação de ação no PPAG-

2008-2011, denominada Conferência Estadual de Economia Popular e Solidária, com

a finalidade de organizar a II Conferência Estadual de Economia Popular e Solidária.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise sugere a inclusão de ação no PPAG destinada à realização

da II Conferência Estadual de Economia Popular e Solidária.

A Economia Popular Solidária tem como pressuposto a gestão democrática da

produção, da comercialização, do crédito e do consumo de bens, baseando-se nos

princípios da autogestão, da solidariedade, da sustentabilidade ecológica e da

democracia. Em decorrência, a Economia Popular Solidária concebe o

desenvolvimento econômico com base na inclusão social, projetando uma concepção

também alternativa de organização da economia e da sociedade.

A experimentação de práticas alternativas no campo da produção e comercialização

é o que caracteriza essa forma de organização econômica. Por meio de

empreendimentos, promove-se, entre os atores sociais, a disseminação de

experiências bem-sucedidas. Os espaços de interlocução, como a conferência

sugerida nesta proposta, são importantes para que se promova a troca de

informações e experiências.
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Cabe assinalar que o art. 4º, XII, da Lei nº 15.028, de 2004, que institui a Política

Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária no Estado de Minas Gerais,

refere-se expressamente ao apoio à realização de eventos de Economia Popular

Solidária como atribuição do poder público.

Por essa razão, concluímos pelo acolhimento da proposta em análise, por meio de

apresentação de emenda ao projeto de lei de revisão do PPAG-2008-2011, exercício

2010, e ao projeto de lei do orçamento anual.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.158/2009, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.159/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.159/2009, de Maria Alice da Silva, da Frente de

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais; Elvira Mirian

Veloso de Mello Cosendey e Maria da Consolação Faria, do Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente de Divinópolis, visa à alteração da Ação 4696 –

Apoio aos Municípios e Entidades nos Serviços de Atendimento aos Direitos da

Criança e do Adolescente – do PPAG 2008-2011, ampliando-se as metas físicas e

financeiras.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposta em epígrafe sugere alteração da Ação 4696 – Apoio aos Municípios e

Entidades nos Serviços de Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente –

do PPAG 2008-2011, ampliando-se as metas físicas e financeiras, com o propósito de

implementar e monitorar os Planos Estaduais de Promoção, Proteção e Defesa dos

Direitos da Criança e do Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária, de

Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Trabalho Infantil e Proteção ao

Adolescentes Trabalhador, e de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração

Sexual.

O Estatuto da Criança e do Adolescente − ECA –, instituído pela Lei Federal nº

8.069, de 13/7/90, define crianças e adolescentes como pessoas em condição

peculiar de desenvolvimento, que demandam proteção integral e prioritária por parte

da família, da sociedade e do Estado. A mesma legislação os define, ainda, como

sujeitos de direitos e, para sua proteção, estabelece uma política de atendimento

composta de medidas protetivas, socioeducativas e pertinentes aos pais e

responsáveis.

Ainda de acordo com o ECA, em seu art. 244-A, a submissão de criança ou

adolescente à prostituição ou à exploração sexual é considerada crime, passível de

pena de reclusão de quatro a dez anos, e multa.

A proibição do trabalho infantil é disciplinada pela Constituição da República e

também pelo ECA, dispositivos legais que afirmam a incompatibilidade entre o

desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes e a obrigatoriedade do

trabalho. O art. 60 do ECA proíbe qualquer trabalho a menores de 14 anos,

reafirmando o disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição da República, que proíbe o

trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e proíbe qualquer

trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. O

trabalho precoce tira da criança e do adolescente a oportunidade de estudar, brincar

e conviver com pessoas de sua faixa etária, com a família e a comunidade. O

trabalho infantil insere, também precocemente, as crianças e os adolescentes em um

mundo para o qual ainda não estão preparados, além de impedir que se formem

plenamente para integrar esse universo.

No tocante ao direito à convivência familiar e comunitária, o Estatuto da Criança e
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do Adolescente estabeleceu, no art. 19, que toda criança ou adolescente tem direito

de ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família

substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária. Em função desse

princípio, o ECA estabelece a excepcionalidade e a provisoriedade do Acolhimento

Institucional, obrigando que se assegure a “preservação dos vínculos familiares e a

integração em família substituta quando esgotados os recursos de manutenção na

família de origem” (arts. 92 e 100). No caso de ruptura desses vínculos, o Estado é o

responsável pela proteção das crianças e dos adolescentes, incluindo o

desenvolvimento de programas, projetos e estratégias que possam levar à

constituição de novos vínculos familiares e comunitários, mas sempre priorizando o

resgate dos vínculos originais. Para orientar a formulação de políticas nessa área, o

governo federal lançou o Plano de Promoção, Defesa e Garantia do Direito de

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária.

Em Minas Gerais, o planejamento estatal prevê atuação pública com vistas à

proteção de crianças e adolescentes com direitos violados, tanto em função de

exploração e violência sexual – Ação 4236 – Cofinanciamento de Serviços para

Municípios na Execução de Proteção Especial –, quanto em razão de trabalho infantil

– Ação 4272 – Cofinancinanciamento para Municípios em Serviços no Atendimento

às Crianças e Adolescentes em Especial com Trajetória de Rua e Trabalho Infantil –,

ambas no âmbito do Programa 023 – Implantação do Suas.

O combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes conta com

um serviço específico que atende crianças e adolescentes em 127 Municípios

mineiros. Além disso, está em andamento no Estado uma campanha intitulada

Proteja Nossas Crianças, com o intuito de estimular a população a denunciar casos

de violência contra crianças e adolescentes por meio do Disque Direitos Humanos

(0800-31-1119).

O combate ao trabalho infantil também conta com um serviço específico, que, além

de retirar as crianças e os adolescentes do trabalho, proporciona-lhes atividades

socioeducativas no contraturno escolar e garantia de rendimentos (Bolsa Peti, Bolsa

Família) às suas famílias. O Governo do Estado lançou em junho deste ano o Plano

Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador,
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que prevê, sobretudo, ações de articulação, mobilização e prevenção para redução

do índice de trabalho infantil em Minas Gerais.

Em relação ao direito de convivência familiar e comunitária, o Estado realizou, em

2008, pesquisa que detectou 4.730 crianças e adolescentes vivendo em 352 abrigos,

de 178 cidades mineiras. Esses resultados estão subsidiando a elaboração de

projetos e ações que visam promover o retorno das crianças abrigadas para suas

casas e a formulação do Plano Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.

A proposta de revisão do PPAG 2008-20011, exercício 2010, prevê um acréscimo

de recursos para a Ação 4696 – Apoio aos Municípios e Entidades nos Serviços de

Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente – de mais de 70% do valor

destinado em 2009, incluindo rubrica de investimento.

Quanto à prioridade na implantação dos planos estaduais, essa foi uma deliberação

da VII Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, que vincula as

decisões do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e dos Adolescente – CDECA.

Por essas razões, acolhemos a proposta com a apresentação de requerimento para

envio de ofício ao CEDCA e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social,

reforçando a necessidade de priorizar a implementação dos planos anteriormente

citados, e de emenda aos projetos de lei de revisão do PPAG 2008-2011, exercício

2010, e ao Orçamento Anual, ampliando a meta financeira da Ação 4236 –

Cofinanciamento de Serviços para Municípios na Execução de Proteção Especial –,

com especificação na LOA para implementação do Plano de Promoção, Defesa e

Garantia do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária

– fortalecimento da rede e revitalização das unidades de acolhimento institucional de

crianças e adolescentes no Estado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.159/2009 na forma de requerimento e de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e

3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.160/2009
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Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.160/2009, de Maria Alice da Silva, da Frente de

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, sugere alteração

das Ações 4234, 4236, 4272 e 1104, do Programa 023 - Implantação do Suas -, e da

Ação 4362, do Programa 004 - Atendimento às Medidas Socioeducativas -, do PPAG

- 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4 a 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe sugere que sejam elaborados relatórios gerenciais

bimestrais de todas as ações de proteção social básica e proteção social especial

dirigidas à criança e ao adolescente, incluindo o cumprimento de medidas

socioeducativas, no âmbito dos Programas 023 - Implantação do Suas - e 004 -

Atendimento às Medidas Socioeducativas - do PPAG - 2008-2011. A seguir, listamos

essas ações, com a respectiva finalidade:

1 - Programa 023 - Implantação do Suas

a) Ação 4234 - Cofinanciamento de Serviços e Benefícios para Municípios na

Execução de Proteção Básica: cofinanciar os Municípios na execução direta ou

indireta (rede socioassistencial) da proteção social básica, ofertando serviços,

programas, projetos e benefícios (continuados e eventuais) que garantam a

sobrevivência, o acolhimento, a convivência e a socialização de pessoas e famílias

em situação de vulnerabilidade social, pobreza e fragilidade de vínculos.

b) Ação 4236 - Cofinanciamento de Serviços para Municípios na Execução de

Proteção Especial: cofinanciar os Municípios e entidades na execução direta ou

indireta (rede socioassistencial) de proteção social especial, ofertando serviços,
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programas e projetos que garantam o atendimento especializado a crianças,

adolescentes, indivíduos e famílias que sofreram violação de direitos decorrentes de

situação de abandono, maus-tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de

substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua,

migrantes, entre outras.

c) Ação 4272 - Cofinanciamento para Municípios em Serviços no Atendimento às

Crianças e Adolescentes em Especial com Trajetória de Rua e Trabalho Infantil:

cofinanciar os Municípios na execução direta ou indireta (rede socioassistencial) de

oferta de proteção básica e especial para crianças e adolescentes, com trajetória de

rua e trabalho infantil, em especial, com o objetivo de causar impacto no rompimento

do ciclo da pobreza.

d) Ação 1104 - Proteção de Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte -

PPCAAM: proteger crianças e adolescentes ameaçados de morte, em virtude de

envolvimento, vitimação ou testemunho em algum ato delituoso, e pessoas egressas

do cumprimento de medida socioeducativa, com idade entre 18 e 21 anos.

2 - Programa 004 - Atendimento às Medidas Socioeducativas

a) Ação 4362 - Aprimoramento e Ampliação da Gestão das Medidas de Meio

Aberto: promover o atendimento em liberdade assistida e prestação de serviços à

comunidade, por meio da criação de parcerias e capacitação de Municípios,

proporcionando meios alternativos e eficazes à privação de liberdade.

Segundo a autora da proposta, para possibilitar o acompanhamento do

desenvolvimento dessas ações por parte dos conselhos e entidades de defesa dos

direitos da criança e do adolescente, os referidos relatórios deveriam ser publicados

no “site” da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

Cumpre informar que o Sistema Único de Assistência Social - Suas - organiza

operacionalmente a política socioassistencial no País. Assim, pressupõe a gestão

compartilhada e o cofinanciamento da política de assistência social pelas três esferas

de governo, com clara definição das competências técnico-políticas de cada uma

delas. Além disso, o sistema define e organiza os elementos essenciais e

imprescindíveis à execução da política, com a normatização dos padrões dos

serviços prestados, a exigência de qualidade do atendimento, a definição de
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indicadores para o monitoramento e a avaliação das ações, a nomenclatura e

estratificação dos serviços e da rede socioassistencial.

Para tanto, os serviços socioassistenciais são categorizados em três áreas de

atuação: vigilância social, proteção social, e defesa social e institucional.

Os serviços de proteção social, objeto de interesse da proposta em comento, são

aqueles destinados à segurança de sobrevivência, de acolhida e de convívio familiar.

São classificados como “proteção social básica” e “proteção social especial”.

As ações de proteção social básica visam a prevenir situações de risco e se

destinam a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social em razão de

pobreza monetária, exclusão no acesso a bens e serviços de cidadania, fragilidade de

vínculos familiares e comunitários, privações e desvantagens resultantes do ciclo de

vida ou de alguma deficiência, entre outros. Trata-se, pois, da oferta de serviços,

programas, projetos e benefícios - continuados e eventuais - de acolhimento,

convivência e socialização, além de ações relativas ao desenvolvimento de

potencialidades, à aquisição de competências e ao fortalecimento dos vínculos

familiares e comunitários.

Por sua vez, a proteção social especial destina-se a pessoas e grupos em situação

de risco pessoal e social, que já tiveram seus direitos violados, por ocorrência de

abandono, maus-tratos físicos ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias

psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas por adolescentes, situação de

rua, situação de trabalho infantil, entre outras. Diz respeito, portanto, à oferta de

serviços, programas e projetos de caráter protetivo e de promoção social, com ações

de média e alta complexidade.

A Norma Operacional Básica do Suas - NOB-Suas -, de 2005, propõe que a Política

Nacional de Assistência Social seja executada de forma federativa, por meio da

cooperação efetiva entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal. As ações de

proteção social básica são de responsabilidade de todos os Municípios. Já as ações

de proteção social especial de média e de alta complexidade devem ser

referenciadas para os Municípios classificados como de médio e grande porte e pelas

metrópoles, bem como pela esfera estadual, por prestação direta, como referência

regional ou pelo assessoramento técnico e financeiro na constituição de consórcios
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intermunicipais.

Nesse contexto, os conselhos de direitos de crianças e adolescentes

desempenham um papel complementar nessa política. Instituídos pelo Estatuto da

Criança e do Adolescente - ECA -, Lei Federal nº 8.069, de 1990, esses órgãos

atuam na formulação da política de atendimento e no controle das ações voltadas

para a proteção de crianças e adolescentes. Além disso, são responsáveis por gerir o

Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA -, definindo o parâmetro de utilização

dos recursos, e por fiscalizar o cumprimento de políticas públicas para a infância e a

adolescência executadas por órgãos governamentais e não governamentais.

Entendemos que, em razão das atribuições dos conselhos, a proposta em comento

deve ser acolhida, uma vez que possibilita diretrizes para uma gestão transparente e

racionalizada de recursos, bem como para acompanhamento do curso de execução

das ações citadas. Isso poderá contribuir para o fortalecimento e a visibilidade dessas

ações, no interior da administração pública e também perante a sociedade.

No entanto, consideramos que a proposta de alteração no PPAG, conforme

apresentada, não é oportuna, razão pela qual sugerimos o acolhimento da proposta

na forma de requerimento para envio de ofício às Secretarias de Estado de

Desenvolvimento Social e de Defesa Social, solicitando a esses órgãos que

elaborem, e divulguem em seus “sites”, relatórios gerenciais bimestrais sobre a

execução de projetos e atividades dirigidos à criança e ao adolescente no âmbito das

referidas ações.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.160/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.161/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.161/2009, de Andreia Cristina Barreto, da

Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais; Andrea
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Mismotto Carelli, da Promotoria da Infância e da Juventude do Ministério Público; e

Maria da Consolação Faria, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente de Divinópolis, visa à criação de ação no PPAG-2008-2011, denominada

Restabelecimento de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes Vítimas de

Violência Sexual, com a finalidade de criar, implantar e monitorar protocolo de

investigação de denúncias de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4 a 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.161/2009 visa à criação de ação, no âmbito do

Programa 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos -, denominada

Restabelecimento de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes Vítimas de

Violência Sexual, com a finalidade de criar, implantar e monitorar protocolo de

investigação de denúncias de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

O combate à exploração sexual de crianças e adolescentes ocupa significativo

espaço na agenda pública, com programas nacionalmente orientados que

movimentam uma rede de proteção formada por conselhos de direitos, conselhos

tutelares, entidades de atendimento e de defesa de direitos da criança e do

adolescente, Ministério Público e sociedade civil organizada.

Em Minas Gerais, a exploração sexual de crianças e adolescentes foi tema de

Comissão Especial realizada nesta Casa em 2001, cujo relatório final evidenciou a

gravidade do problema no Estado, apontando a necessidade de reforçar a rede de

proteção social à criança e ao adolescente. No âmbito do Executivo, a Secretaria

Estadual de Desenvolvimento Social responde pelo Serviço de Enfrentamento à

Violência, Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, que compõe a

Ação 4236 - Cofinanciamento de Serviços para Municípios na Execução de Proteção
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Especial. O referido serviço presta atendimento psicológico, social e jurídico às

crianças, aos adolescentes e seus familiares, atendendo atualmente a 127 Municípios

de Minas Gerais.

Desde 2008, encontra-se em andamento no Estado uma campanha intitulada

Proteja Nossas Crianças, com o intuito de estimular a população mineira a denunciar

casos de violência contra crianças e adolescentes por meio do Disque Direitos

Humanos (0800-31-1119), vinculado à Subsecretaria de Direitos Humanos. Os

resultados revelam um crescimento significativo do número de denúncias, o que não

significa aumento do número de casos de violência sexual contra crianças e

adolescentes, mas que a sociedade está se posicionando diante do problema. Até

setembro de 2009, 2.690 denúncias de crimes contra crianças e adolescentes foram

feitas por meio do serviço. Isso representa um aumento de 27% comparado com o

ano anterior, quando 2.116 denúncias foram registradas. No entanto, dados

demonstram que menos de 3% das denúncias recebidas têm alcançado as

evidências necessárias para a instauração do inquérito.

Com o fim de regulamentar os procedimentos de apuração dos casos de violência

doméstica e abusos sexuais de crianças e adolescentes, o governo de Minas e o

Ministério Público assinaram um termo de cooperação denominado Protocolo de

Investigação de Denúncias. A partir dele, a apuração das denúncias terá regras mais

claras, que vão facilitar os procedimentos legais, o que pode agilizar a punição dos

agressores. Pretende-se, com a medida, aumentar o índice de responsabilização de

autores de violência sexual contra crianças e adolescentes.

Dessa forma, acolhemos a proposta com a apresentação de emendas aos projetos

de lei de revisão do PPAG-2008-2011, exercício de 2010, e ao Orçamento, ampliando

as metas financeiras da Ação 4131 - Integração e Descentralização de Políticas de

Direitos Humanos -, com especificação do gasto para as ações de capacitação e de

divulgação, previstas no Protocolo de Investigação de Denúncias de abuso e

exploração sexual de crianças e adolescentes estabelecido entre o governo do

Estado e o Ministério Público.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.161/2009 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.162/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.162/2009, de autoria de Vilmar Oliveira de

Jesus, visa alterar a finalidade da Ação 1332 – Desenvolvimento do Programa

Museológico do Museu de Percursos do Vale do Jequitinhonha –, do Programa 009 –

Circuitos Culturais de Minas Gerais – do PPAG - 2008-2011.

A proposta foi apresentada durante as audiências públicas realizadas pela

Comissão de Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com

a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº

3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental

– PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo alterar a finalidade do Ação 1332 –

Desenvolvimento do Programa Museológico do Museu de Percursos do Vale do

Jequitinhonha –, do Programa 009 – Circuitos Culturais de Minas Gerais.

De acordo com o texto contido no PPAG, a finalidade dessa ação é “adequar os

equipamentos aos padrões exigidos pela Secretaria de Meio Ambiente e pela

BHTRANS e viabilizar o projeto de segurança elaborado pela Polícia Militar,

observando-se, inclusive, os princípios e as normas de acessibilidade universal”.

Pode-se verificar que houve um equívoco no texto publicado no PPAG, pois a

finalidade está totalmente desassociada do que propõe a ação.

Dessa forma, somos favoráveis à proposta de ação legislativa em comento, na

forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG - 2008-2011.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.162/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.163/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.163/2009, de autoria de Vilmar Oliveira de

Jesus, visa à criação de ação no Programa 009 – Circuitos Culturais de Minas Gerais

–, do PPAG 2008-2011, denominada Implantação do Centro de Tradição Cultural do

Vale do Jequitinhonha, com a finalidade de implantar, no Município de Itaobim,

equipamento multiuso que congregue e interaja com os diversos movimentos

culturais da região.

A proposta foi apresentada durante as audiências públicas realizadas pela

Comissão de Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com

a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº

3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental

– PPAG – 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise tem por objetivo a construção, em Itaobim, de equipamento

multiuso para a promoção de encontros culturais, de atividades artísticas e de

circulação da produção artesanal.

O Vale do Jequitinhonha carece de um espaço que se preste à apresentação das

diversas manifestações culturais da região. Com a proposição em comento pretende-

se que esse centro cultural possa, ainda, ser um local de comércio do artesanato

local, propiciando renda para os artesãos. Ademais, a implantação desse centro

cultural na cidade de Itaobim se justificaria em razão de sua localização geográfica na
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confluência de rodovias estaduais e federais.

Assim, somos favoráveis a esta proposta de ação legislativa, na forma de emendas

ao Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de

Ação Governamental – PPAG – 2008-2011, e ao Projeto de Lei nº 3.809/2009, que

estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

de 2010.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.163/2009 na forma de emendas ao PPAG – 2008-2011 e ao Projeto de Lei nº

3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.164/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.164/2009, de autoria de Welington de Souza,

da Federação Mineira de Ciclismo – FMC –, e de Flávio Dias de Souza, do Clã

Delfos, visa à criação de ação no PPAG 2008/2011, denominada Ação Ciclística

Mineira, com a finalidade de reformar as pistas de "bicicross" nos diversos municípios

mineiros e estruturá-las para a prática do "bicicross"-BMX por todos os alunos das

redes estadual e municipal de ensino.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Ação 1214 – Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades
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Físicas –, do Programa 027 – Minas Olímpica –, destina-se a financiar a reforma e

construção de instalações esportivas e de lazer e modernizar espaços públicos para a

estimular a prática esportiva. Como a proposta em questão se enquadra nos objetivos

da ação citada, opinamos por seu acolhimento na forma de requerimento ao

Secretário de Estado de Esportes e Juventude, em que se solicita a reforma ou

adequação, no âmbito da Ação 1214, de pistas de “bicicross”-BMX para o exercício

de 2010.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.164/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Eros Biondini - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.165/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.165/2009, de autoria de Elvira Mirian Veloso de

Mello Cosendey, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de

Divinópolis; de Maria da Consolação Faria e Andreia Cristina Barreto, da Frente de

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte; de Maria Alice

da Silva, da Oficina de Imagens - Comunicação e Educação de Belo Horizonte e de

Jordânia Andrade Furbino, visa à ampliação da meta financeira da Ação 4131 -

Integração e Descentralização de Políticas de Direitos Humanos - do PPAG-2008-

2011.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposta em análise, à qual outra proposta foi aglutinada por tratar de tema

semelhante, apresenta dois objetivos. O primeiro é ampliar a meta financeira da Ação

4131 - Integração e Descentralização de Políticas de Direitos Humanos -, do

Programa 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos -, para apoiar as

ações do Comitê Gestor Estadual para a Criança e o Adolescente do Semiárido

Mineiro, com foco na qualificação e ampliação da atuação dos jovens nas políticas

públicas e no fortalecimento da gestão municipal. O segundo é fortalecer as

atividades executadas no âmbito da garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

O Comitê Gestor Estadual para a Criança e o Adolescente do Semiárido Mineiro é

uma parceria da Secretaria de Estado de Cultura com o "Selo Unicef - Município

Aprovado", para articular políticas públicas na área de cultura para crianças e

adolescentes do semiárido mineiro. Segundo informações disponíveis no “site” da

Secretaria de Estado de Cultura, são prioridades do Comitê: educação; saneamento;

saúde (desnutrição, gravidez na adolescência, drogadição, medidas socioeducativas,

doenças sexualmente transmissíveis); trabalho infantil e outras formas de violência

contra a criança e o adolescente. O Comitê Gestor Estadual para a Criança e o

Adolescente do Semiárido Mineiro tem a participação de adolescentes, de nove

secretarias estaduais e de diversas entidades que atuam na área.

Informações sobre a situação das crianças e adolescentes do semiárido mineiro

indicam que a região apresenta um dos maiores índices de vulnerabilidade do

Estado. Por isso, sugerimos o acolhimento da proposta por meio de emenda ao

PPAG e à LOA para aumentar a meta financeira da Ação 4131 - Integração e

Descentralização de Políticas de Direitos Humanos - em R$150.000,00 e definir que o

recurso será aplicado nas ações do Comitê Gestor Estadual para a Criança e o

Adolescente do Semiárido Mineiro.

Quanto ao fortalecimento das atividades executadas no âmbito da garantia dos

direitos de crianças e adolescentes, ressaltamos o trabalho desenvolvido pelo

Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual

Infanto-juvenil no Território Brasileiro - Pair -, da Secretaria Especial dos Direitos

Humanos da Presidência da República. Como resposta às orientações contidas na

Pesquisa Nacional de Tráfico de Mulheres e Adolescentes para fins de Exploração
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Sexual, por iniciativa da Secretaria de Estado de Assistência Social, da Secretaria de

Estado dos Direitos Humanos e da Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento

Internacional, em agosto de 2002 foi elaborado o Pair, que estabeleceu um protocolo

entre os três organismos visando à coordenação e execução das ações previstas no

programa.

O Pair tem como objetivo a integração de políticas para construção de uma agenda

comum de trabalho entre governo, sociedade e organismos internacionais, para

desenvolver ações de prevenção e de atendimento de crianças e adolescentes

vulneráveis ou vítimas da exploração sexual. Visa também desenvolver metodologias

de enfrentamento a violências sexuais contra crianças e adolescentes, que possam

ser estendidas para outras regiões brasileiras, a partir de ações referenciais de

organização, fortalecimento e integração dos serviços locais, possibilitando a

construção de uma Política Municipal de Proteção Integral à Criança e ao

Adolescente, assegurada a participação social.

Consideramos fundamental reforçar as ações de combate à violência sexual

infanto-juvenil, por isso acolhemos a proposta na forma de emendas ao PPAG e à

LOA para aumentar em R$600.000,00 a meta financeira da Ação 4236 -

Cofinanciamento de Serviços para Municípios na Execução de Proteção Especial -,

do Programa 023 - Implantação do SUS -, e definir que o recurso será aplicado no

desenvolvimento das atividades do Pair.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.165/2009 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.170/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.170/2009, de Welington de Souza, da

Federação Mineira de Ciclismo - FMC -, e de Flávio Dias de Souza, do Clã Delfos,

visa à alteração da ação 4270 - Promoção do Desporto de Rendimento - do PPAG
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2008-2011, modificando as metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em questão tem por objetivo alterar a Ação 4270 - Promoção do

Desporto de Rendimento -, transferindo-a para o Programa 027 - Minas Olímpica - e

aumentando suas metas físicas e financeiras.

As ações do Programa Minas Olímpica não são voltadas ao esporte de rendimento.

O objetivo do programa é garantir o aumento da prática esportiva no Estado como

instrumento de lazer e inserção social, não de competitividade e seletividade. Por

esse motivo, a proposta de transferência da Ação 4270 para o Programa Minas

Olímpica não pode ser acolhida. Quanto ao aumento das metas físicas e financeiras

da ação, a proposta é inespecífica. Não a acatamos, portanto. Ademais, é necessário

salientar que a maior parte dos recursos financeiros destinados à ação é proveniente

do governo federal.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.170/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.172/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.172/2009, de Anísia Sudário Daniel, do

Conselho Regional de Educação Física - 6ª Região; Paulo Sérgio de Oliveira, da
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Associação Mineira das Federações Esportivas de Minas Gerais – Amifemg –;

Welington de Souza, da Federação Mineira de Ciclismo – FMC –; e Elvira Mirian

Veloso de Mello Cosendey, do Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil e

Proteção ao Adolescente – Fectipa –, visa à criação de ação no PPAG 2008-2011,

denominada Implantação da Bolsa-Atleta Estadual, com a finalidade de garantir a

concessão aos atletas do benefício previsto pela Lei Estadual nº 17.803, de

15/10/2008.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Bolsa-Atleta estadual foi instituída pela Lei nº 17.803, de 15/10/2008. Destinada a

praticantes de modalidades olímpicas e paraolímpicas reconhecidas pelos Comitês

Olímpico e Paraolímpico Brasileiros e pelo Comitê Olímpico Internacional, a bolsa é

concedida a atletas estudantis que participem com destaque dos jogos escolares e

universitários brasileiros; atletas que tenham participado de competição esportiva

nacional ou no exterior e atletas que tenham participado de jogos olímpicos e

paraolímpicos. Para ter direito ao benefício, os pleitantes devem estar em plena

atividade esportiva; não receber nenhum tipo de patrocínio ou salário de pessoas

jurídicas, públicas ou privadas; ter participado de competição esportiva municipal,

estadual, nacional ou internacional no ano imediatamente anterior ao do pedido; e,

quando for o caso, estar regularmente matriculado em instituição de ensino.

No PPAG, a Ação 4270 – Promoção do Desporto de Rendimento –, do Programa

Associado 149 – Incentivo ao Desporto –, tem entre suas finalidades apoiar

financeiramente os atletas que se enquadrem nos objetivos da Lei nº 17.803, de

2008. Verifica-se, portanto, que a proposta em questão já está atendida, razão pela
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qual não a acolhemos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.172/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.173/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.173/2009, de Paulo Sérgio de Oliveira, da

Associação Mineira das Federações Esportivas – Amife –, visa à criação de ação no

PPAG 2008-2011, denominada Apoio a Entidades Regionais de Administração do

Desporto, com a finalidade de garantir a participação de Minas Gerais nas

competições de clubes e seleções promovidas pelas confederações das modalidades

esportivas.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise objetiva a criação de ação no PPAG com a finalidade de

garantir apoio às entidades regionais de desporto na preparação, na hospedagem, no

transporte e na alimentação de atletas em eventos esportivos nacionais e

internacionais. De acordo com o autor, as entidades carecem de recursos para a

realização destas atividades.

O financiamento do desporto, no plano federal, é tratado no art. 18 da Lei Federal

nº 9.615, de 24/3/1998, que institui normas gerais sobre desportos e dá outras
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providências. O dispositivo citado autoriza o repasse de recursos federais a entidades

do Sistema Nacional de Desporto que cumpram determinados requisitos. Por sua

vez, no plano estadual, o art. 4º, III, "a", da Lei nº 15.457, de 12/01/2005, que institui a

Política Estadual do Esporte, prevê que a destinação de recursos do Estado deverá

ser feita para programas, projetos ou ações desportivas. Cumpre ressaltar ainda que

a Ação 4270 – Promoção do Desporto de Rendimento –, do Programa Incentivo ao

Desporto, tem como um de seus objetivos o apoio técnico e financeiro a equipes e

atletas para participação em competições.

Opinamos pelo acolhimento da proposta em questão por meio do requerimento

anexo, em que se solicita à Secretaria de Estado de Esportes e Juventude apoio

técnico e financeiro a equipes e atletas em competições esportivas.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.173/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.175/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.175/2009, de autoria de Silvério do Prado, da

Federação Interestadual dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais - Fesempre

-, encaminha proposta de alteração do Programa 030 - Novos Padrões de Gestão e

Atendimento da Educação Básica - do PPAG-2008-2011, para aumentar o

investimento em educação no valor de 1% do PIB de Minas Gerais a cada ano, nos

próximos anos, com o aumento da contribuição do ICMS para o Fundeb de 20% para

30%, conforme previsto no art. 212 da Constituição Federal.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-

2011.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em estudo já havia sido apresentada no Fórum Técnico “Plano Decenal

de Educação de Minas Gerais: Desafios da Política Educacional”, realizado em maio

de 2009, como subsídio à tramitação do Projeto de Lei nº 2.215/2008, que institui o

Plano Decenal de Educação do Estado de Minas Gerais.

Na oportunidade de análise da sugestão pela Comissão de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática no 1º turno do Projeto de Lei nº 2.215/2008, ponderou-se

que pretender vincular a aplicação de recursos na educação a um percentual definido

no PIB, em nível estadual, seria antecipar uma discussão que ainda ocorrerá durante

o processo de elaboração do Plano Nacional de Educação para 2011-2020, em

atendimento à Emenda nº 59 à Constituição Federal, promulgada em 11/11/2009, que

acrescentou ao art. 214 da Constituição Federal o inciso VI, o qual prevê o

estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como

proporção do Produto Interno Bruto. Assim, considerou-se que a inserção de meta

similar no PDEMG com percentual previamente definido, neste momento, seria

precoce. Quanto ao Fundeb, o Estado não pode arbitrar o aumento de sua alíquota,

que é da alçada da legislação federal.

Portanto, além de não constituir matéria pertinente ao PPAG, a proposta não é,

pelas razões apresentadas, defensável no mérito.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.175/2009.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.177/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.177/2009, de autoria de Santuza Abras, da
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Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg –, visa à alteração da Ação 1328 –

Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Câmpus da Uemg – , do

Programa 140 – Desenvolvimento do Ensino Superior na Uemg –, do PPAG 2008-

2011, alterando as metas física e financeira.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em questão objetiva alterar as metas físicas e financeiras da Ação 1328

– Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Câmpus da Uemg –, do

Programa 140 – Desenvolvimento do Ensino Superior na Uemg –, para garantir a

construção de quatro prédios no Câmpus BH da Universidade Estadual de Minas

Gerais – Uemg –, dois dos quais em 2010 e os demais em 2011.

A despeito da relevância da proposta, é necessário ressaltar o alto custo financeiro

de sua implementação, se aprovada. Além disso, o processo de construção desses

espaços requer planejamento adequado e uma série de outros procedimentos, o que

inviabiliza o atendimento da proposta nos prazos sugeridos.

Assim, apresentamos requerimento à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

– Sectes –, em que se solicita análise de viabilidade de construção dos quatro prédios

no Câmpus BH da Uemg.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.177/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.182/2009
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Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.182/2009, de Antonio Braz Rodrigues, do

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-UTE-MG –,

visa à criação de ação no PPAG 2008-2011, denominada “Alimentação Escolar de

Qualidade”, com a finalidade de complementar o gasto “per capita” de todos os

alunos inseridos no programa, acima do valor repassado pelo Fundo Nacional de

Desenvolvimento Escolar – FNDE –, por meio do Programa Nacional de Alimentação

Escolar – PNAE.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A referida proposta de ação legislativa tem por objetivo criar ação no PPAG 2008-

2011 que suplemente o valor repassado pelo FNDE destinado à alimentação escolar.

Os recursos financeiros consignados no orçamento da União para execução do

PNAE são repassados em parcelas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios

pelo FNDE, em conformidade com o disposto no art. 208 da Constituição Federal. O

montante dos recursos financeiros é calculado com base no número de alunos

devidamente matriculados na educação básica pública de cada um dos entes

governamentais, conforme os dados oficiais de matrícula obtidos no censo escolar

realizado pelo Ministério da Educação.

Atualmente, o Estado recebe R$0,22 por dia para cada aluno matriculado e

complementa R$0,77 por dia somente para os alunos da escola de tempo integral.

Em princípio, esse valor a ser acrescentado pode parecer ínfimo para a alimentação

de um aluno. No entanto, quando tomamos o universo de 3.899.000 alunos
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matriculados no Estado e multiplicarmos por esse valor, encontraremos uma conta

alta por um dia de alimentação.

Assim, consideramos mais prudente o acatamento da proposição em comento na

forma de requerimento dirigido à Secretária de Estado de Educação, para que

determine estudos de viabilidade de complementação com recursos do Estado para

ampliar os recursos destinados a cada aluno por dia, para a merenda escolar.

Aproveitamos para solicitar da Secretária de Estado que incentive as gestoras das

unidades da rede pública estadual a adquirir produtos da agricultura familiar para a

elaboração da alimentação escolar.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.182/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.184/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.184/2009, de Marcelo Henrique de Aguiar, do

Sindicato dos Trabalhadores de Empresas de Telecomunicação e de Operadores de

Mesas Telefônicas - Sintel -, visa à alteração do Programa 30 – Novos Padrões de

Gestão e Atendimento da Educação Básica – do PPAG 2008-2011, para garantir a

inclusão dos portadores de deficiência física como educadores das escolas públicas.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta sugere a alteração no Programa 30 – Novos padrões de Gestão e
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Atendimento da Educação Básica –, com vistas a garantir a inclusão dos portadores

de deficiência física como educadores das escolas públicas. A justificativa é que esse

seria um meio de promover a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de

trabalho.

Cabe assinalar que a Secretaria de Estado da Educação desenvolve o Projeto

Incluir, destinado à promoção da acessibilidade, bem como oferta de ensino especial

à pessoa com deficiência, sendo os professores capacitados em educação especial.

Acrescente-se que os professores ingressam no serviço público mediante concurso,

o que limita a possibilidade de seleção de pessoas com deficiência. Assim, embora a

proposta seja meritória, não há como ser acolhida.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.184/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.186/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.186/2009, de Antônio Braz Rodrigues, da

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-UTE –, visa

à criação de ação no PPAG 2008-2011, denominada “Formação e Atualização Digital

para Trabalhadores em Educação”, com a finalidade de implementar cursos

periódicos de formação digital para os trabalhadores em educação da rede pública

estadual.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do
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Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela tem por objetivo criar ação nova com a finalidade de

implementar cursos periódicos de formação digital para os servidores administrativos

da rede pública estadual.

O PPAG 2008-2011, por meio das Ações 4472 – Escola em Rede – Ensino

Fundamental – e 4476 – Escola em Rede – Ensino Médio –, oferece a formação

digital para os professores e técnicos escolares das escolas públicas estaduais. São

esses profissionais da educação que necessitam, efetivamente, da tecnologia de

informação e comunicação para facilitar seus projetos pedagógicos, buscando melhor

aprendizagem dos alunos.

Criar uma ação que estenda aos servidores administrativos o uso dessa tecnologia,

que não é utilizada nas obrigações funcionais cotidianas desses servidores,

representa um custo elevado dos recursos do Estado, com uma contrapartida

inexpressiva.

Dessa forma, somos pelo não acolhimento da proposição em comento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.186/2009.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.187/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.187/2009, de Antonio Braz Rodrigues, do

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-UTE -

Subsede Pe. Eustáquio, encaminha proposta de alteração de Programa 030 - Novos

Padrões de Gestão e Atendimento da Educação Básica - do PPAG-2008-2011,

modificando o objetivo.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade
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de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta visa a alterar o objetivo do Programa 030 - Novos Padrões de Gestão e

Atendimento da Educação Básica –, que é o de definir e implantar padrões básicos

relacionados com a gestão escolar, a rede física e os recursos didático-pedagógicos

das escolas, orientados para o aprendizado do aluno e a eficiência operacional.

Proposta de teor semelhante foi apreciada em 2008 por esta Comissão, quando se

discutia o projeto de lei de revisão do PPAG-2008-2011 para o exercício 2009. Àquela

época, a Comissão concluiu pela apresentação de emenda de alteração de finalidade

das ações 1024 - Melhoria da Infraestrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental - e 1109 - Melhoria da Infraestrutura Física,

Mobiliário e Equipamentos Escolares - Ensino Médio -, com o acréscimo da

expressão “procedendo a consulta prévia aos colegiados escolares para definição

das demandas”. Embora tenha sido incorporada para a revisão do PPAG-2008-2011,

exercício 2009, essa expressão foi excluída da finalidade dessas ações no projeto de

revisão do plano, exercício 2010.

Assim como no ano passado, entendemos que esse compromisso com os

colegiados escolares deva ser uma prática na gestão escolar, o que deve ser

estendido também para as escolas do campo, motivo pelo qual acolhemos a

proposta, com a apresentação de emendas de alteração de finalidade das Ações

1024 - Melhoria da Infraestrutura Física, Mobiliário e Equipamentos Escolares -

Ensino Fundamental -, 1109 - Melhoria da Infraestrutura Física, Mobiliário e

Equipamentos Escolares - Ensino Médio - e 1372 - Melhoria da Infraestrutura Física

das Escolas Rurais.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.187/2009, na forma de emenda.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.188/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.188/2009, de Antônio Braz Rodrigues, do

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-UTE –,

Subsede Pe. Eustáquio, visa à criação de ação no PPAG 2008-2011, denominada

“Democratização do Conselho Estadual de Educação”, com a finalidade de

democratizar o Conselho Estadual de Educação, alterando a sua composição e a

forma de escolha dos membros.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em estudo pretende criar ação no PPAG, com vistas a democratizar o

Conselho Estadual de Educação - CEE -, por meio da alteração de sua composição e

a forma de escolha dos membros.

O CEE tem atribuições de natureza normativa, deliberativa e consultiva, e a ele

compete a análise e o pronunciamento acerca de questões de diversas ordens no

campo da educação, destacando-se a interpretação e a aplicação da legislação

federal no âmbito do Sistema Estadual de Educação e os atos de autorização,

reconhecimento, credenciamento e avaliação de cursos e instituições integrantes do

sistema.

Na gestão das políticas públicas de educação, assim como nos demais campos de
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atuação do poder público, há uma base de decisões que só podem ser tomadas de

maneira adequada à luz de uma gama de conhecimentos específicos, fundamentados

tanto em uma sólida trajetória acadêmica quanto na experiência profissional no setor.

Daí, a importância da manutenção de um corpo de profissionais no Conselho

Estadual de Educação condizente com a complexidade e a relevância de sua missão

institucional.

O Conselho rege-se pelo art. 206 da Constituição Estadual, pela Lei Delegada nº

31, de 1985, e pelo Decreto nº 35.503, de 1994, respeitadas as diretrizes e bases da

educação nacional vigentes. Note-se que se trata de matéria regida por legislação

própria, não sendo pertinente sua abordagem no âmbito do PPAG.

É oportuno salientar, ademais, que o Conselho Nacional de Educação, que, desde

1995, formula consulta às entidades para indicação de seus membros, nos moldes

como instituído há dois anos no conselho mineiro, não o faz diretamente de nenhuma

instituição de ensino e sim de entidades associativas e instituições de pesquisa. O

novo processo de escolha dos membros do CEE, instituído pela Lei Delegada nº 172,

de 2007, se alinha às tendências de expansão da participação da sociedade civil nos

órgãos colegiados com poder de decisão e representa um avanço na gestão pública

de educação no Estado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.188/2009.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.189/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.189/2009, de Antonio Braz Rodrigues, do

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-UTE -

Subsede Pe. Eustáquio, visa à criação de ação no PPAG-2008-2011, denominada

“Garantir o Acesso de Trabalhadores às Escolas da Rede Pública”.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de
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Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

Com o objetivo de garantir o acesso ao local de trabalho para os servidores da

educação básica pública, a proposta em epígrafe versa sobre a criação de ação no

Programa 030 – Novos Padrões de Gestão e Atendimento na Educação Básica.

Já existe no ordenamento jurídico estadual norma que dispõe sobre a concessão de

auxílio-transporte a servidores estaduais. O art. 48 da Lei nº 17.600, de 1/7/2008, que

disciplina o Acordo de Resultados e o Prêmio por Produtividade no Poder Executivo e

dá outras providências, concede o benefício em questão ao servidor cuja

remuneração seja igual ou inferior a três salários-mínimos, que resida em Município

integrante das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte e do Vale do Aço ou com

população total seja superior a 100 mil habitantes e que não usufrua passe-livre. No

entanto, ao limitar o benefício a Municípios que integram as duas Regiões

Metropolitanas mineiras ou que tenham população superior a 100 mil habitantes, a lei

beneficia servidores de 55 Municípios apenas, entre dentre os quais apenas 27 têm

população superior ao definido pela lei. Percebe-se uma situação de discrepância, em

que servidores de Municípios com menos de 10 mil habitantes, mas que integram as

Regiões Metropolitanas recebem o benefício, ao passo que servidores de Municípios

com população próxima a 100 mil habitantes, mas que não fazem parte de Regiões

Metropolitanas, não o recebem.

Uma vez que o Poder Legislativo não tem competência para deflagrar o processo

legislativo, apresentamos requerimento à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão, em que se solicita a revisão dos critérios utilizados para a concessão do

auxílio-transporte aos servidores do Poder Executivo.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.189/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.190/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.190/2009, de autoria do Movimento dos

Indígenas não Aldeados do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, visa à criação de

ação no PPAG 2008-2011, denominada “Melhoria da Educação Indígena”, com a

finalidade de promover a contratação de educadores indígenas na condição de

professores, com remuneração correspondente.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6 de novembro de 2009, em Belo Horizonte, com

a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº

3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental

– PPAG – 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo criar ação nova com o intuito de contratar

educadores indígenas.

A Secretaria de Estado de Educação – SEE-MG –, instituiu, em 1995, o Programa

de Implantação de Escolas Indígenas em Minas Gerais, atualmente desenvolvido em

parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG –, Fundação Nacional

do Índio – Funai – e Instituto Estadual de Florestas – IEF. Sua criação é anterior,

portanto, à Resolução nº 3, de 10/11/1999, do Conselho Nacional de Educação, que

especifica o funcionamento e a estrutura das escolas indígenas.

Por meio desse programa, os educadores indígenas receberam o diploma de

docentes pelo Curso Normal Indígena em Nível Médio. O curso tem uma grade
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curricular diferenciada, adaptada à realidade de cada etnia e aprovada pelo Conselho

Estadual de Educação de Minas Gerais. Além das disciplinas do curso normal, na

grade curricular há conteúdos sobre alternativas econômicas, uso do território,

conservação ambiental, direitos indígenas, cultura e língua indígena. O curso tem

duração de quatro anos e é dividido em oito módulos presenciais de trinta dias, com a

oferta de dois módulos por ano. Os módulos são oferecidos em cidades da Região

Metropolitana de Belo Horizonte e reúnem todos os alunos de todas as etnias. No

período entre cada módulo, são realizados os intermódulos, ocasião em que equipes

da SEE-MG e da UFMG vão até as aldeias desenvolverem as atividades práticas do

curso.

Atualmente, o Estado conta com 301 educadores, em 60 escolas indígenas, para

atender 3.425 alunos de diversas etnias no ensino fundamental e, no caso da etnia

Xacriabá, no ensino médio. Segundo a SEE-MG, em um primeiro momento, o vínculo

dos educadores indígenas com o Estado se dava por meio de contratos, mas, com a

edição da Lei Complementar nº 100, de 5/11/2077, todos educadores foram

efetivados e, somente em situações esporádicas, como a licença médica, são feitas

designações. Dessa forma, a pura e simples contratação de um educador indígena,

sem formação específica e sem concurso público, como sugere a proposição em tela,

não é mais praticada pelo Estado.

Procuramos atender ao pleito do Movimento dos Indígenas não Aldeados do

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, apresentando requerimento dirigido à Secretária

de Estado de Educação, para que se estenda o Programa de Implantação de Escolas

Indígenas em Minas Gerais a todo o território mineiro e aos índios não aldeados, e

para que sejam realizados concursos públicos para atender a demanda da educação

indígena.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.190/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.192/2009
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Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.192/2009, de Antonio Braz Rodrigues, do

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-UTE –, visa

à alteração do nome e objetivo do Programa 014 – Desempenho e Qualificação de

Professores – do PPAG 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa a alterar o nome e o objetivo do Programa 014 –

Desempenho e Qualificação de Professores – do PPAG 2008-2011. Nesse programa

constam as Ações 1387 e 1388, que têm por finalidade elevar a qualificação

profissional dos professores dos ensinos fundamental e médio, respectivamente, com

a participação dos profissionais da educação no desenvolvimento da metodologia

adotada. A proposição em comento pretende estender essas ações para todos os

trabalhadores em educação da rede pública.

O Programa 014 – Desempenho e Qualificação de Professores – foi estruturado de

forma a atender os responsáveis diretos pela educação: o público-alvo desse

programa é o professor. Dessa forma, estender aos servidores administrativos ações

planejadas especificamente para o professor não vai atender de forma satisfatória

àqueles servidores. Na verdade, o que se pretende com a proposta em comento pode

até inviabilizar o programa original, razão pela qual nos posicionamos contrariamente

à alteração pretendida.

No entanto, são necessárias ações voltadas exclusivamente para os servidores

administrativos da área de educação, de forma a também promover sua capacitação
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e desenvolvimento profissional. O Poder Executivo Estadual instituiu, por meio do

Decreto nº 44.205, de 12/1/2006, a Política de Desenvolvimento dos Servidores

Públicos, que está contida na Ação 2018 – Desenvolvimento e Capacitação do

Servidor Público –, do Programa 701 – Apoio à Administração Pública –, do PPAG

2008-2011. A execução eficaz dessa ação atende, em parte, a pretensão do autor da

proposição em tela.

Ademais, o governo do Estado aderiu ao Programa Curso Técnico de Formação

para os Funcionários da Educação – Profuncionário –, do Ministério de Educação.

Esse programa é um curso de educação a distância, em nível médio, dirigido aos

trabalhadores que exercem funções administrativas nas escolas das redes públicas

estaduais e municipais de educação básica. Tem por objetivo formar os profissionais

nas habilitações de gestão escolar, alimentação escolar, multimeios didáticos e meio

ambiente e manutenção da infraestrutura escolar.

Assim, entendemos que a proposta de ação legislativa em tela pode ser atendida

na forma de requerimento dirigido à Secretária de Estado de Educação, para que

aumente sua participação no Programa Profuncionário e dê agilidade na execução da

Ação 2018.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.192/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.193/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.193/2009, de autoria de Antonio Braz

Rodrigues, do Sindicato Unico dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais -

Sind-UTE -, visa à criação de ação no PPAG 2008-2011, denominada “Acesso à

Formação de Nível Superior aos Trabalhadores em Educação”, com a finalidade de

garantir o acesso à formação superior dos trabalhadores em educação, em

colaboração com instituições de ensino superior público, federal e estadual.
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A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento visa a criar ação com o intuito de garantir aos servidores

administrativos da educação o acesso à formação superior em instituições de ensino

superior público, federal e estadual.

O Poder Executivo Estadual instituiu, por meio do Decreto nº 44.205, de 12/1/2006,

a Política de Desenvolvimento dos Servidores Públicos, que está contida na Ação

2018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor Público -, do Programa 701 -

Apoio à Administração Pública -, do PPAG 2008-2011. Essa ação visa a capacitar os

servidores públicos nas diversas áreas do conhecimento, inclusive a formação

superior.

Assim, a pretensão do autor pode ser atendida, tornando-se necessária, apenas, a

execução eficaz da Ação 2018, razão pela qual somos favoráveis à proposição em

tela, mas na forma de requerimento dirigido à Secretária de Estado de Educação

solicitando que envide os esforços necessários ao pronto atendimento dos servidores

administrativos da área de educação que pretendam cursar o ensino superior.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.193/2009, na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.194/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa nº 1.194/2009, de Antonio Braz Rodrigues, do

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-UTE –, visa

à criação de ação no PPAG 2008-2011, denominada “Concessão de Bolsas de

Estudos para os Trabalhadores em Educação”, com a finalidade de promover a oferta

de bolsas de estudos para os trabalhadores em educação.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em tela visa à criação de ação no PPAG 2008-2011,

com a finalidade de promover a oferta de bolsas de estudo para os trabalhadores em

educação.

O Poder Executivo instituiu, por meio do Decreto nº 44.205, de 12/1/2006, a Política

de Desenvolvimento dos Servidores Públicos, que está contida na Ação 2018 –

Desenvolvimento e Capacitação do Servidor Público –, do Programa 701 – Apoio à

Administração Pública –, do PPAG 2008-2011. Essa ação visa a capacitar os

servidores públicos nos diversos níveis de ensino, também por meio de bolsas de

estudo.

Assim, a pretensão do autor está atendida, tornando-se necessária, apenas, a

execução eficaz da Ação 2018, razão pela qual somos favoráveis a proposição em

tela, mas na forma de requerimento, dirigido à Secretária de Estado de Educação,

para que envide os esforços necessários ao aumento de bolsas de estudo para os

servidores administrativos da área de educação que pretendam aprimorar sua

aprendizagem.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.194/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.195/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.195/2009, de Antonio Braz Rodrigues, do

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-UTE -

Subsede Pe. Eustáquio, visa à criação de ação no PPAG-2008-2011, com vistas a

implementar o Piso Salarial Profissional Nacional para todos os trabalhadores em

educação da rede pública de Minas Gerais, em cumprimento à Lei Federal nº 11.738,

de 16/7/2008.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A sugestão em tela pretende incluir ação nova na Área de Resultado Educação de

Qualidade, visando à implementação do Piso Salarial Profissional Nacional - PSPN -,

instituído pela Lei Federal nº 11.738, de 2008, para todos os trabalhadores em

educação da rede pública de Minas Gerais.

A citada lei é de observância obrigatória por todos os entes federados, e o piso

salarial instituído aplica-se aos designados profissionais de educação, ou seja, aos

docentes e aos que oferecem suporte pedagógico às atividades de docência, nas

funções de direção ou planejamento, administração, inspeção, supervisão, orientação

ou coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares. A

categoria dos trabalhadores em educação é mais ampla, abrangendo também os
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profissionais integrantes dos quadros dos sistemas de ensino que desenvolvem

atividades-meios no setor educacional.

Nos limites dados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167-3,

em medida liminar, cumpre ao Estado, desde janeiro de 2009, proceder à aplicação

da Lei nº 11.738. Apesar de não considerarmos pertinente a criação de uma ação

nova no PPAG para determinar o cumprimento de uma lei federal vigente,

reconhecemos a relevância da medida para a valorização dos profissionais de

educação do Estado. Assim, acolhemos a sugestão na forma de requerimento,

solicitando à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - que viabilize

a implementação do PSPN no Estado, a partir de janeiro de 2010, tomando-se como

referência para o pagamento do piso os valores do vencimento inicial da carreira de

Professor de Educação Básica I.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.195/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.197/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.197/2009, de autoria de Willian Lelis Brás

Nascentes, da Promotoria da Infância e da Juventude Infracional, visa à criação de

ação no Programa 004 - Atendimento às medidas socioeducativas - do PPAG-2008-

2011, denominada Oferta de educação básica, com a finalidade de oferecer

educação básica aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4 a 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do
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Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise, de autoria de Willian Lelis Brás Nascentes, da Promotoria

da Infância e da Juventude Infracional, sugere a criação de ação no PPAG,

denominada Oferta de educação básica, com a finalidade de oferecer educação

básica aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, com proposta

pedagógica diferenciada, de forma a assegurar a permanência desses adolescentes

na escola.

Conforme estabelecido pela Constituição de 1988, a situação do adolescente em

conflito com a lei não restringe a aplicação do princípio da prioridade absoluta, de

modo que compete ao Estado assegurar todos os direitos inerentes ao adolescente,

inclusive o direito à educação.

O Estado, por meio da Secretaria de Defesa Social - Seds -, é responsável pelas

unidades de internação para os adolescentes - assim considerados os maiores de 12

anos - que estejam cumprindo medida socioeducativa restritiva de liberdade,

conforme o art. 112 da Lei Federal n° 8.069, de 199 0, que contém o Estatuto da

Criança e do Adolescente - ECA.

Uma das metas da Educação de Jovens e Adultos - EJA -, do Plano Nacional de

Educação, instituído pela Lei Federal nº 10.172, de 2001, é implantar “em todas as

unidades prisionais e nos estabelecimentos que atendam adolescentes e jovens

infratores, programas de educação de jovens e adultos de nível fundamental e médio,

assim como de formação profissional”. Todavia, a EJA do Plano Nacional de

Educação tem como público-alvo os maiores de 15 anos, não alcançando, portanto,

os adolescentes entre 12 e 14 anos que tenham recebido medida de restrição de

liberdade.

Para assegurar o tratamento adequado a todos os adolescentes que estejam

cumprindo medidas socioeducativas e as condições pedagógicas especiais

requeridas, ações e metas relacionadas a essa temática foram incluídas na proposta

do Plano Decenal de Educação - que está em tramitação nesta Casa -, por meio de

um novo tema - Educação no sistema prisional e socioeducativo -, com previsão de

investimentos na oferta, capacitação de professores e adequação das condições de
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atendimento, como infraestrutura, equipamentos e materiais didáticos.

Ressalte-se que a oferta educacional para adultos acautelados no sistema prisional

já se encontra prevista na Ação 1129 - Implantação dos núcleos de ensino e de

profissionalização nas unidades prisionais -, que tem por finalidade “ampliar o número

de presos participantes do processo de elevação de escolaridade e profissionalização

por meio da implantação dos núcleos de ensino e profissionalização em todas as

unidades prisionais”.

Resta portanto adotar medida semelhante para os internados do sistema

socioeducativo. Ressalte-se que já existe, por parte da Secretaria de Educação - SEE

-, uma escola específica que funciona de forma descentralizada em todas as

unidades do sistema socioeducativo. Entretanto, a agregação de uma ação nova,

específica para a educação desses adolescentes, sob a responsabilidade do órgão

de defesa social, é bem-vinda, pois busca integrar às rotinas da internação dos

adolescentes práticas mais sintonizadas com o desenvolvimento educacional dos

internados.

Assim, a proposta em análise sugere a implantação de núcleos de ensino e de

profissionalização nos centros socioeducativos, sob responsabilidade da Seds, com

investimentos na capacitação dos professores, na oferta de atendimento, na

infraestrutura, nos equipamentos e no material didático, em articulação com a escola

mantida pela SEE.

Diante do exposto, somos favoráveis ao acolhimento da proposta na forma de

emendas aos Projetos de Leis n°s 3.808/2009 e 3.809 /2009, que estima as receitas e

fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de

investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício de 2010.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.197/2009 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.200/2009

Comissão de Participação Popular
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Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.200/2009, das Sras. Elvira Mirian Veloso de

Mello Cosendey, do Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao

Adolescente - Fectipa -, e Andrea Mismotto Carelli, da Promotoria de Justiça da

Infância e Juventude de Belo Horizonte; e do Sr. Antônio Braz Rodrigues, do

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-UTE -, visa

à alteração da Ação 4034 - Ampliação da Oferta de Merenda Escolar nas Escolas de

Tempo Integral -, do Programa 019 - Escola de Tempo Integral - do PPAG-2008-

2011, de forma a modificar a finalidade e a regionalização e redistribuir as metas

física e financeira.

A proposta foi apresentada durante as audiências públicas realizadas pela

Comissão de Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com

a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº

3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento tem por objetivo restaurar as metas física e financeira da

escola de tempo integral previstas originalmente para 2010. O número de alunos

atendidos previsto na revisão de 2008 era de 130 mil, e, na revisão em curso, a

previsão passou a ser de 105 mil.

Segundo a Secretaria de Estado de Educação, a opção foi por estabilizar, neste

momento, o atendimento em 105 mil alunos na escola de tempo integral, em razão

das vagas ociosas do ensino noturno. Atualmente, apenas 30% dos alunos que

frequentam o ensino noturno o fazem por trabalhar durante todo o dia; o restante o

faz em razão da inexistência de vagas suficientes no ensino diurno. Assim, a

Secretaria de Estado de Educação optou por conter a expansão da escola de tempo

integral e repassar as verbas do ensino noturno para o ensino regular diurno.

Dessa forma, em razão da situação relatada pela Secretaria de Estado de
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Educação, somos pelo não acolhimento da proposição em tela.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.200/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.202/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.202/2009, do Sr. Marlio Geraldo Costa, da

Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas, e da Sra. Dalva Ferreira Batista, do

Fórum de Desenvolvimento Mesorregional de Itaobim, visa à criação de ação no

Programa 129 - Ensino Superior da Unimontes -, do PPAG-2008-2011, denominada

Ensino Superior no Vale do Jequitinhonha, com vistas à realização de estudos para a

implantação de unidades da Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - ou da

Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes - no Vale do Jequitinhonha.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 20/10/2009, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise versa sobre a criação de nova ação no Programa 129 -

Ensino Superior da Unimontes -, voltada para a realização de estudos sobre a

viabilidade da implantação de unidades da Universidade do Estado de Minas Gerais -

Uemg - ou da Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes - no Vale do

Jequitinhonha.

Acreditamos que o PPAG não é o instrumento mais adequado para atender à

solicitação do proponente. Assim, apresentaremos requerimento à Secretaria de



____________________________________________________________________________
1127

Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Sectes - solicitando a análise da

viabilidade da implantação de unidades da Uemg ou da Unimontes no Vale do

Jequitinhonha.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.202/2009 sob a forma da apresentação de requerimento.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.203/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.203/2009, do Sr. Antônio Braz Rodrigues, do

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-UTE -, visa

à criação da ação Capacitação de Agricultores Familiares no PPAG 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa à criação, no âmbito do Programa Minas sem Fome, da

ação Capacitação de Agricultores Familiares, com a finalidade de capacitar esses

agricultores para o atendimento aos requisitos previstos na lei federal sobre

alimentação escolar.

Em 2009, a medida provisória que disciplinava esse tema deu origem a uma lei.

Trata-se da Lei Federal nº 11.947, de 2009, que dispõe sobre a alimentação escolar e

o Programa Dinheiro Direto na Escola, destinados aos alunos da educação básica. A

nova norma define que, “do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE

(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), no âmbito do PNAE, no mínimo



____________________________________________________________________________
1128

30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios

diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas

organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades

tradicionais indígenas e comunidades quilombolas”.

Dessa forma, institucionalizou-se um importante mercado consumidor para os

produtos da agricultura familiar, que, no entanto, em muitos casos, não consegue

competir em equilíbrio de condições com as grandes distribuidoras nos processos

licitatórios para a aquisição de alimentos em função de fatores como a falta de

organização ou de documentação e a reduzida escala de produção, entre outros.

Diante desse novo mercado e da necessidade de se assegurar que os agricultores

familiares mineiros estejam aptos a realizar a venda direta de seus produtos para as

escolas, justifica-se a existência de ação, no âmbito do PPAG 2008-2011, destinada a

capacitar esses produtores com tal finalidade.

Observe-se, porém, que a ação que se visa criar se equipara à Ação 4113 – Apoio

à Comercialização Direta -, constante no PPAG 2008-2011, exercício de 2009, a qual

foi excluída pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para o exercício de

2010. Essa ação objetivava apoiar a organização formal dos agricultores familiares

para a realização da venda direta de seus produtos para a alimentação escolar,

programas públicos de abastecimento e demais oportunidades de comercialização.

Tendo isso em vista, opinamos pela restauração da referida ação.

Contudo, mesmo restaurando essa ação, ainda persistem as lacunas de

capacitação dos agricultores familiares para que, organizados formalmente para a

realização da venda direta de seus produtos, possam gerir adequadamente sua

produção e o transporte e a comercialização de suas mercadorias. Com esse intuito,

propomos a modificação da finalidade da Ação 1154 - Capacitação do Público

Beneficiário -, também do Programa Minas sem Fome, de modo a se mencionar

expressamente a qualificação dos produtores para o fornecimento de alimentos para

o programa de alimentação escolar.

Com essas medidas, pretende-se estruturar as bases necessárias para que os

agricultores familiares mineiros possam se fortalecer e contribuir para a geração de

renda e para a segurança alimentar e nutricional em nosso Estado.
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Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposição em análise sob a forma da

apresentação de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011 -, e

3.809/2009, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do

Estado e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para

o exercício de 2010.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.203/2009 sob a forma da apresentação de emendas aos Projetos de Lei nºs

3.808/2009 e 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.206/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.206/2009, do Sr. Alexandre Lima Sad, do

Sindicato dos Produtores Rurais de Barbacena, visa à criação de ação no PPAG

2008-2011, denominada Mercado do Produtor, com a finalidade de construção de

nova sede do mercado do produtor de Barbacena.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe sugere a construção do mercado do produtor, em

Barbacena, por meio da criação de ação específica no PPAG.

O mercado do produtor é um espaço destinado à comercialização de produtos

rurais, propiciando a geração de renda para os agricultores locais. No PPAG 2008-
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2011, exercício de 2009, existia ação específica para a implantação de barracão do

produtor, a qual tinha a finalidade de reformar, ampliar e equipar os barracões dos

produtores já existentes, conforme avaliação dos técnicos da Emater-MG da

CeasaMinas, bem como promover a implantação de novas unidades em

comunidades selecionadas. No projeto de lei de revisão do PPAG encaminhado à

Assembleia Legislativa neste ano, a referida ação foi excluída, não havendo mais

ações governamentais com esse objetivo.

Dessa forma, ainda que não seja possível acolher a proposta em exame na Ação

4424 - Barração do Produtor -, devido à exclusão desta, somos favoráveis à

construção do mercado do produtor em Barbacena mediante o aumento das metas

físicas e financeiras da Ação 1167 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal - do PPAG,

com dotação consignada na Lei Orçamentária Anual.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.206/2009 sob a forma da apresentação de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e

3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.207/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.207/2009, de autoria de Cristiano Rezende

Ferreira, da Associação Barbacenense de Produtores de Rosas e Flores - Abarflores

-, visa à criação de ação no PPAG-2008-2011, denominada Comercialização de

flores, com a finalidade de construção de galpão para armazenamento e

comercialização de rosas e outras flores.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta
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Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em tela pretende incluir ação no PPAG-2008-2011 com a finalidade de

apoiar o desenvolvimento e melhorar a competitividade da cadeia produtiva de flores

na região de Barbacena, por meio da construção de um galpão adequado ao estoque

e à comercialização dos produtos.

A produção de flores no Município de Barbacena e no seu entorno é tradicional e

seu desenvolvimento foi beneficiado pelo clima ameno da Serra da Mantiqueira,

constituindo hoje um arranjo produtivo local - APL. Apesar do desenvolvimento

regional da cadeia produtiva de flores, o APL de Barbacena demanda ainda apoio

governamental para se consolidar e realizar o potencial econômico desse segmento.

A inclusão de ação nova, porém, se faz desnecessária, posto que compõe o PPAG-

2008-2011, na Área de Resultado Investimento e Valor Agregado da Produção, o

Programa 195 - Consolidação das cadeias produtivas - Minas do princípio ao fim, que

tem seus objetivos coerentes com as pretensões do autor da proposta, cabendo a

reserva de recursos para a construção do referido galpão nas metas da Ação 4472 -

Ações estratégicas para cadeias produtivas e arranjos produtivos locais.

Acatamos, portanto, a proposta por meio de emenda ao Projeto de Lei nº

3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG-2008- 2011, e de emenda ao Projeto de Lei nº 3.809/2009, que estima as

receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do

orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício

de 2010, com a especificação da aplicação dos recursos alocados.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.207/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.209/2009
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Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.209/2009, de autoria de Evandro Castanheira

Lacerda, da Câmara Municipal de Lavras, visa à alteração da Ação 1342 -

Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos - do PPAG-2008-2011,

modificando as metas física e financeira.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe tem o objetivo de aumentar a meta física e a meta

financeira da Ação 1342 - Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos -, com

vistas a asfaltar a Avenida do Contorno, que promove o acesso do Município de

Lavras à BR-265.

De acordo com o autor, a realização dessa obra retiraria o trânsito pesado do

Município de Lavras.

Por considerarmos tal obra importante para a região, que é de grande relevância

econômica, acatamos a proposta na forma de emenda ao PPAG, com a finalidade

acrescentar na Ação 1342 meta física de 1 e meta financeira de R$10.000,00 (dez mil

reais), para o Sul de Minas. Também apresentamos emenda ao Projeto de Lei nº

3.809/2009, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do

Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado para o Exercício de 2010, com o objetivo de especificar os gastos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.209/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009.
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Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.212/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.212/2009, de autoria da Ivone Luiza de Macedo

Moreira Silva, do Conselho Estadual do Idoso - CEI -, visa à criação de ação no

PPAG-2008 -2011 denominada Tarifa Especial, com a finalidade de instituir tarifa

especial para o pagamento do abastecimento de água e de esgotamento sanitário,

nas áreas de concessão da Copasa, para as instituições de longa permanência e

casas lares.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise visa criar ação, dentro do programa

estruturador Saneamento Básico: Mais Saúde Para Todos, com o objetivo de instituir

tarifa especial para o pagamento do abastecimento de água e de esgotamento

sanitário, nas áreas de concessão da Copasa, para as instituições filantrópicas de

longa permanência de idosos e casas lares.

A proposição tem um alcance social inegável e justificável, mas demanda, para sua

aplicação, uma análise mais aprofundada a ser feita pela Copasa e pela recém-criada

Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento

Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae-MG -, para conhecer seus custos e o

universo de entidades a serem atendidas. O momento da elaboração do estudo do

impacto financeiro da medida servirá, também, para se ouvirem os Municípios

envolvidos, uma vez que são eles os delegantes à Copasa e à Arsae-MG,
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respectivamente, da concessão da prestação desse serviço público e de sua

fiscalização e orientação.

Dessa forma, opinamos pelo envio de requerimento à Copasa e à Arsae-MG para

que essas entidades elaborem os estudos técnicos acima sugeridos e apliquem o

subsídio pleiteado, caso se verifique possível. As conclusões dos estudos deverão

ser enviadas a esta Comissão, junto com esses estudos, para que ela deles conheça

e saiba dos motivos da aplicação ou não da medida contida na proposta de ação

legislativa em tela.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.212/2009, na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.213/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.213/2009, de autoria de Lucineide Aparecida

Silva, da Câmara Municipal de Vespasiano, visa à criação de ação no PPAG

2008/2011, denominada Monitoramento Eletrônico do Transporte do Carvão Vegetal,

com a finalidade de monitorar eletronicamente o transporte do carvão vegetal,

visando à intensificação da fiscalização, do monitoramento e do controle da produção

e do consumo do carvão vegetal.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

Esta proposta de ação legislativa busca alterar o projeto estruturador Conservação
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do Cerrado e Recuperação da Mata Atlântica, que objetiva a ampliação e

intensificação das ações de controle do desmatamento, o incentivo à erradicação do

carvão originário de vegetação nativa, o desenvolvimento de incentivos econômicos

para proprietários rurais que preservem a vegetação nativa, a criação e ampliação de

áreas protegidas, a regularização e recuperação de reservas legais e a recuperação

de mata nativa por meio da formação de corredores ecológicos, em especial na mata

atlântica.

A Ação 4054 – Monitoramento Eletrônico do Transporte do Carvão Vegetal foi

excluída pelo governo estadual nesta revisão do PPAG, sob o argumento de que o

projeto de lei de reforma do código florestal mineiro, que tramitava à época na

Assembleia Legislativa, proibia textualmente a implantação de monitoramento

eletrônico. A proposição em análise, tendo em vista que o referido projeto de lei, de

acordo com o texto aprovado pela Casa, autoriza o governo estadual a implantar o

monitoramento eletrônico do transporte do carvão vegetal, visa a recriar a ação, uma

vez que o motivo alegado para sua exclusão deixou de existir.

Como a Assembleia Legislativa entendeu que a execução do monitoramento

eletrônico era importante para a preservação do meio ambiente, tendo demonstrado

isso mantendo o instrumento de fiscalização na proposição de lei, e o governo

estadual referendou essa posição ao sancionar a lei, entendemos que essa ação

deva ser recriada, pois há consenso sobre sua necessidade.

O monitoramento eletrônico do transporte de carvão vegetal é, do ponto de vista da

proteção ambiental e de preservação da mata nativa do Estado, importante atividade

complementar de fiscalização às já executadas pelo Instituto Estadual de Florestal.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposição em estudo por meio de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011 – e ao Projeto de Lei nº

3.809/2009, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do

Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado para o exercício de 2010.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.213/2009, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.219/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.219/2009, de autoria de Carlos Alberto dos

Santos, da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, visa à criação de ação no

PPAG-2008-2011, denominada Jogos Escolares de Minas Gerais, com a finalidade

de oferecer melhor qualidade de participação dos Municípios nos jogos.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 27/10/2009, em Poços de Caldas, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

Os Jogos Escolares de Minas Gerais já são objeto de uma ação específica do

PPAG, no Programa Minas Olímpica, a Ação 4311 - Desenvolvimento do Esporte

Escolar -, cuja finalidade é desenvolver o esporte escolar por meio de metodologia

adequada ao conteúdo básico curricular da aula de educação física e estimular a

prática do esporte educacional, por meio da realização de competições esportivas,

como os Jogos Escolares de Minas Gerais - Jemg.

De acordo com o regulamento geral dos jogos, a participação se dá por escola e

não por Município, havendo, inclusive, proibição de formação de seleções municipais,

isso porque o que se pretende é incentivar a pedagogia do esporte e não a alta

competitividade. Assim, os recursos previstos são para viabilizar a participação das

escolas nos jogos, não havendo possibilidade em repassá-los aos Municípios. Não

acolhemos, portanto, a proposta em tela.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.219/2009.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.220/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.220/2009, de autoria de Tereza Cristina Leite

Navarro, visa à criação de ação no PPAG-2008-2011, denominada Certificação do

Queijo Minas Visando o Mercado Internacional, com a finalidade de atender a

crescente demanda por queijo de qualidade, produzido em Poços de Caldas, livre de

contaminação e fabricado de acordo com as normas e padrões estabelecidos pelo

mercado nacional e internacional.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 27/10/2009, em Poços de Caldas, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise pretende criar uma ação no âmbito do Programa 050 -

Certifica Minas, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011 -,

com o objetivo de padronizar e certificar a produção de queijo no Município de Poços

de Caldas, ressaltando a sua importância para a economia do Estado.

Desde 2002 vigora em Minas Gerais a Lei nº 14.185, que dispõe sobre o processo

de produção do queijo minas artesanal, permitindo a certificação do queijo

confeccionado conforme a tradição histórica e cultural da região do Estado onde for

produzido, atendidas as exigências técnicas. Entretanto, essa certificação não

alcança toda a produção de queijo do Estado, aplicando-se apenas aos produtos
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originários das regiões demarcadas, nas quais foi identificada a tradição histórica de

sua fabricação. Essa demarcação é resultado de trabalho realizado pela Empresa de

Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater-MG -, em

parceria com o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais -

Iepha-MG.

A certificação da origem e qualidade dos produtos agropecuários, tal como o queijo,

é um diferencial para a sua inserção nos mercados nacional e internacional, uma vez

que atende à demanda por produtos de qualidade, livres de contaminação e

produzidos de acordo com as normas e padrões estabelecidos. Assim, uma

certificação que atestasse a qualidade de toda a produção de queijo no Estado iria ao

encontro dos anseios dos consumidores, facilitando a inserção desses produtos no

mercado.

Assim, sugerimos seja encaminhado requerimento ao Instituto Mineiro de

Agropecuária - IMA - para que seja estudada a possibilidade de se adotar uma

certificação de origem e qualidade dos queijos fabricados em regiões do Estado não

abrangidas pela certificação conferida pela Lei nº 14.185, de 2002.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.220/2009, na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.222/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.222/2009, de Antônio Braz Rodrigues, da

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-UTE -

Subsede Pe. Eustáquio -, incide sobre o Programa 14 - Desempenho e Qualificação

de Professores -, do PPAG 2008-2011, para alterar a Ação 1388 - Qualificação

Profissional e Avaliação de Professores do Ensino Médio - e a Ação 1387 -

Qualificação Profissional e Avaliação dos Professores do Ensino Fundamental - em

todos os seus atributos, com vistas a ampliar o acesso dos trabalhadores da
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educação básica a programas de formação.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe tem por objeto alterar ações do Programa 14 -

Desempenho e Qualificação de Professores -, no intuito de garantir que a formação e

a qualificação sejam estendidas a todos os trabalhadores da educação básica.

Cumpre ressaltar que o Governo do Estado já aderiu ao Programa de Formação

dos Funcionários da Educação - Profuncionário -, instituído pela Portaria Normativa nº

25/2007, do Ministério da Educação - MEC. O Profuncionário prevê cursos em quatro

habilitações: Técnico em Gestão Escolar, Técnico em Multimeios Didáticos, Técnico

em Alimentação Escolar e Técnico em Meio Ambiente e Manutenção de Infraestrutura

Escolar. Os cursos são oferecidos também na modalidade a distância, por meio da

Universidade Aberta do Brasil - UAB.

Além disso, o Poder Executivo instituiu a Política de Desenvolvimento dos

Servidores Públicos, por meio do Decreto nº 44.205, de 2006, que prevê a

implementação de ações de capacitação, de elevação de escolaridade, de formação

profissional, bem como outras ações que possibilitam o desenvolvimento dos

conhecimentos e das habilidades do servidor.

Desse modo, os objetivos pretendidos nas alterações propostas já estão

compreendidos nos programas estaduais e federais mencionados. Por conseguinte,

somos pelo acolhimento da proposição em tela na forma de requerimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.222/2009 na forma de requerimento.
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Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.608/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar a denominação de José Vieira Porto ao trecho da Rodovia MG-161 que

liga os Municípios de São Francisco e São Romão, no entroncamento com a MG-202.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que

apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,

nos termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.608/2009 tem por escopo dar a denominação de José Vieira

Porto ao trecho da Rodovia MG-161 que liga os Municípios de São Francisco e São

Romão, no entroncamento com a MG-202.

José Vieira Porto foi líder político na comunidade de Araçá, na região de São

Francisco. Com um histórico de representatividade inigualável na região, era muito

respeitado em razão de suas opiniões relacionadas com a política local, visando

sempre ao desenvolvimento da comunidade. Portanto, a homenagem que lhe está

sendo feita por intermédio do projeto de lei em análise é justa e oportuna,

demonstrando o reconhecimento da população pelos serviços a ela prestados.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade identificar com maior clareza o trecho a ser denominado.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.608/2009, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.641/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
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Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação de Alzira Veloso de Almeida ao trecho que liga o Município

de Ibiaí ao de Ponto Chique.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que

apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,

nos termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.641/2009 tem por finalidade dar a denominação de Alzira

Veloso de Almeida ao trecho que liga o Município de Ibiaí ao de Ponto Chique.

Segundo informações do autor, a homenagem que se pretende prestar a Alzira

Veloso de Almeida justifica-se por ser uma representante da gente daquelas

comunidades, com hábitos simples e grande espírito humanitário, sempre ajudando

os mais humildes em suas dificuldades.

A homenageada nasceu no Município de São Francisco, em 1923 e faleceu, aos 71

anos, em 1994. Ao lado do marido, foi uma das fundadoras do Município de Ponto

Chique. Com o objetivo de abrigar pessoas que fugiam das constantes enchentes do

rio São Francisco, na região de Paracatu, o casal doou o terreno onde hoje está

localizada a sede do Município.

Mulher dinâmica e enérgica, era muito ligada à família e às lides da fazenda, que

passou a administrar sozinha, quando ficou viúva, e onde, com a energia que lhe era

peculiar, agregou seus 8 filhos e 17 netos.

Portanto, a homenagem que lhe está sendo feita por intermédio do projeto de lei em

análise é justa e oportuna, demonstrando o reconhecimento da população pelos

serviços prestados.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade acrescentar o parágrafo único ao art. 1º da proposição

para especificar que o trecho rodoviário citado faz parte do Programa de

Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios - Proacesso.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.641/2009, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.942/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Instituto Clara Nunes – ICN –, com sede no Município de

Caetanópolis.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.942/2009 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Clara Nunes – ICN –, com sede no Município de Caetanópolis, que tem como

finalidade zelar pelo acervo pessoal e artístico de Clara Nunes.

Além disso, busca elaborar projetos culturais, promover atividades artísticas, firmar

parcerias com outras entidades para a realização de campanhas educativas, de

valorização da comunidade e resgate da cidadania por meio da cultura e garantir a

participação de pessoas carentes nas atividades desenvolvidas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.942/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2009.

Getúlio Neiva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.943/2009

Comissão de Cultura

Relatório
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De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Amigos do Museu Histórico

Abílio Barreto – AAMHAB –, com sede no Município de Belo Horizonte.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.943/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Amigos do Museu Histórico Abílio Barreto – AAMHAB –, com sede no

Município de Belo Horizonte, que tem como finalidade principal promover obras e

ações que visem à defesa e à preservação de seu acervo.

Para tanto, estimula a conservação e ampliação do museu, incentiva a comunidade

a preservar e divulgar seu acervo, bem como a participar das atividades e eventos

que promove, para captação de recursos financeiros e contribuições .

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.943/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2009.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.954/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Sociedade Recreativa Cultural Canarinho do Samba – SRC

Canarinho do Samba, com sede no Município de Muriaé.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.954/2009 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade

Recreativa Cultural Canarinho do Samba – SRC Canarinho do Samba, com sede no

Município de Muriaé, entidade sem fins lucrativos, de caráter assistencial, educativo e

cultural.

Visando à integração da comunidade, principalmente no seu aspecto cultural, a

entidade procura difundir elementos das tradições e hábitos sociais locais, bem como

incentivar, a cada ano, as festas momescas.

Além de trabalhar em prol do desenvolvimento social e recreativo, ela presta

serviços de utilidade pública e de assistência social, e incentiva o convívio entre seus

associados, mediante a organização gratuita de festas e recepções em seus salões.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade dar nova redação ao art. 1º do projeto, com a finalidade de

adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.954/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1 apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2009.

Getúlio Neiva, relator.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.512/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Arlen Santiago, “disciplina o comércio de

artigos de conveniência em farmácias e drogarias, no âmbito do Estado de Minas

Gerais, de modo a proporcionar segurança e higiene ao consumidor”.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão

de Saúde, cabendo agora a esta Comissão deliberar sobre a matéria no 2º turno, nos

termos do art. 189, § 1º, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.
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Fundamentação

A proposta em análise estipula critérios para a comercialização de artigos de

conveniência em farmácias e drogarias, para criar melhores condições de segurança

e higiene para o consumidor.

Com esse objetivo, o projeto relaciona, em seu art. 2º, numa lista meramente

exemplificativa, o rol de produtos que são considerados de conveniência, estipulando,

no art. 3º, a vedação quanto à venda de bebidas alcoólicas pelos referidos

estabelecimentos.

Constata-se que o projeto foi suficientemente aprimorado quando do seu trâmite

pelas comissões técnicas desta Casa Legislativa, sendo aprovado, no 1º turno, na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Saúde.

O mencionado substitutivo, além de melhor adequar a matéria sob o ponto de vista

da técnica legislativa, introduz a vedação do comércio de cigarros e alimentos não

industrializados por tais estabelecimentos, além de remeter a penalização das

condutas incompatíveis com a lei para o Código de Saúde do Estado, constante da

Lei nº 13.317, de 1999.

Podemos constatar que a medida proposta vai ao encontro dos interesses da

sociedade, estando plenamente compatível com a legislação protetiva do consumidor,

que objetiva, sobretudo, assegurar as condições necessárias para a comercialização

de produtos que não apresentem riscos à saúde e à vida do consumidor.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

1.512/2007 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente e relator - Tiago Ulisses - Arlen Santiago.

PROJETO DE LEI Nº 1.512/2007

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre o comércio de artigos de conveniência e a prestação de serviços em

farmácias e drogarias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O comércio de artigos de conveniência e a prestação de serviços de
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interesse do consumidor poderão ser realizados em farmácias e drogarias com a

observância das normas de segurança e higiene expedidas pelo órgão responsável

pelo licenciamento.

Parágrafo único – Os artigos de conveniência em geral serão expostos em suas

embalagens originais e devidamente lacrados, em balcões, estantes e gôndolas

separados fisicamente dos medicamentos.

Art. 2º – As lojas de conveniência e “drugstores” poderão funcionar no mesmo

estabelecimento das farmácias e drogarias, desde que as atividades por elas

desenvolvidas façam parte do objeto social da sociedade e mediante a expedição,

pelo órgão responsável pelo licenciamento, de alvarás sanitários específicos,

observado o disposto no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º – É expressamente proibida a comercialização, em farmácias e drogarias, de

bebidas alcoólicas, cigarros e alimentos não industrializados.

Art. 4º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator, no que couber,

às penalidades previstas no art. 97 da Lei nº 13.317, de 1999, que contém o Código

de Saúde do Estado, ou nos arts. 56 a 59 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de

1990, que contém o Código de Defesa do Consumidor.

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

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 3/12/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr. Francisco Roque

Teixeira, ocorrido em 3/12/2009, em Arcos. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de repúdio ao pronunciamento do Sr. Paulo Camillo Vargas Penna, Presidente do

Instituto Brasileiro de Mineração - Ibram -, na abertura do 13º Congresso Brasileiro de

Mineração e à exclusão de importantes lideranças empresariais mineiras da

programação desse evento (Requerimento nº 4.753/2009, do Deputado Dinis
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Pinheiro);

de congratulações com a Rádio Difusora de Ouro Fino pelos 59 anos de sua

fundação (Requerimento nº 4.964/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Pe. José Cândido de Andrade por seu jubileu de prata

sacerdotal (Requerimento nº 4.965/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais - Abih -

pelo transcurso do Dia do Hoteleiro (Requerimento nº 4.967/2009, do Deputado

Doutor Viana);

de aplauso à revista “Viver Brasil" por seu primeiro aniversário (Requerimento nº

4.968/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Sociedade Musical Santa Cecília de Sabará pelo seu 228º

aniversário de fundação (Requerimento nº 4.969/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Movimento Sabedoria e Paz pelo seu quinto aniversário

de fundação (Requerimento nº 4.970/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de São Lourenço pelo Prêmio

Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia - Edição 2009, do Ministério das

Minas e Energia, com o Projeto de Educação Ambiental, implantado e desenvolvido

pelo Departamento de Meio Ambiente da Secretaria de Serviços Urbanos

(Requerimento nº 4.979/2009, do Deputado Neider Moreira);

de congratulações com a comunidade de Pintópolis pelos 14 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 5.001/2009, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a Escola Estadual Doutor Luiz Pinto de Almeida, de Santa

Rita do Sapucaí, pela conquista do 1º lugar no Prêmio Referência Nacional em

Gestão Escolar - Destaque Brasil (Requerimento nº 5.003/2009, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva);

de pesar pelo falecimento do Sr. João Braz, ex-Prefeito Municipal de Muriaé,

ocorrido em 14/11/2009, nesse Município (Requerimento nº 5.038/2009, do Deputado

Braulio Braz);

de congratulações com o Sindicato do Comércio Varejista Transportador e

Revendedor de Gás LP do Estado de Minas Gerais pelo lançamento da campanha de

combate ao comércio clandestino de gás (Requerimento nº 5.067/2009, da Comissão
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de Defesa do Consumidor);

de aplauso aos policiais militares que menciona do 34º Batalhão da PMMG pela

apreensão de 1t de maconha no Bairro Carlos Prates, nesta Capital (Requerimento nº

5.068/2009, da Comissão de Segurança Pública);

de apoio ao Ministro da Educação para a instalação de uma faculdade de medicina

no Município de Sabinópolis (Requerimento nº 5.070/2009, da Comissão de Saúde).
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/12/2009

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Ruy Muniz, Carlin Moura e Dalmo Ribeiro Silva, membros da

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

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

Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

Presidência informa que a reunião se destina a enaltecer a Escola Estadual Doutor

Luiz Pinto de Almeida, localizada no Município de Santa Rita do Sapucaí, vencedora

do Prêmio Referência Nacional em Gestão Escolar. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Gilberto José Rezende dos Santos,

Subsecretário de Administração do Sistema Educacional de Minas Gerais,

representando a Secretária Vanessa Guimarães Pinto; Romilda dos Reis, Diretora da

Superintendência Regional de Ensino de Pouso Alegre; Mônica Flores de Carvalho

Ribeiro, Diretora da Escola Estadual Doutor Luiz Pinto de Almeida; Pedro Rafael

Gonçalves, ex-Presidente do Colegiado; Vereadores Hudson dos Reis Carvalho

Pinto, Wagner Fernandes Mendes e Waldecir Maciel Januário, do Município de Santa

Rita do Sapucaí; Norival Fernandes Mendes, Secretário Municipal de Educação de

Santa Rita do Sapucaí; e o aluno Weligton Borsato Rodrigues, que são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações

iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas

taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Ruy Muniz, Presidente - Carlin Moura.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

2/12/2009

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Eros Biondini e Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Eros Biondini, dispensa a leitura

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

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

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

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

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovadas, em turno único, cada uma por sua vez, as Propostas de Ação Legislativa

nºs 1.031, 1.035, 1.036, 1.042, 1.044, 1.047, 1.049, 1.052, 1.062, 1.063 a 1.066,

1.088, 1.090, 1.098, 1.099/2009 (relator: Deputado Eros Biondini); 1.101, 1.106,

1.107, 1.113, 1.115, 1.129, 1.132, 1.137, 1.141, 1.144 a 1.146, 1.148, 1.152, 1.154,

1.155, 1.157, 1.158, 1.161, 1.163 e 1.165/2009 (relator: Deputado André Quintão);

1.166, 1.181, 1.197, 1.203, 1.206, 1.207, 1.209, 1.213 e 1.221/2009 (relator: Carlin

Moura) na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009; 1.032,

1.041, 1.059, 1.073, 1.079, 1.084, 1.085, 1.093, 1.095 e 1.096/2009 (relator Deputado

Eros Biondini); 1.104, 1.108, 1.117, 1.123, 1.151, 1.160 e 1.164/2009 (relator:

Deputado André Quintão); 1.167, 1.169, 1.173, 1.182, 1.189, 1.195, 1.198, 1.202,

1.212 e 1.220/2009 (relator: Deputado: Carlin Moura) na forma de requerimentos

apresentados; 1.039, 1.082 e 1.086/2009 (relator: Deputado Eros Biondini) na forma

de emenda ao Projeto de Lei 3.808/2009 e de requerimento; 1.053/2009 (relator:

Deputado Eros Biondini); e 1.140 e 1.159/2009 (relator: Deputado. André Quintão) na

forma de emendas apresentadas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009 e de

requerimentos apresentados; 1.162/2009 (relator: Deputado André Quintão); e

1.187/2009 (relator: Deputado Carlin Moura) na forma de emenda apresentada ao
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Projeto de Lei nº 3.808/2009; e rejeitadas as Propostas de Ação Legislativa nºs 1.046,

1.050, 1.055 e 1.097/2009 (relator: Deputado Eros Biondini); 1.100, 1.116, 1.120,

1.143 e 1.156/2009 (relator: Deputado André Quintão); 1.170, 1.172, 1.176, 1.180,

1.184, 1.196, 1.199, 1.200, 1.210 e 1.219/2009 (relator: Deputado Carlin Moura).

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini - Carlin Moura.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 55/2009

EMENDA Nº 1

O art. 4º da Lei Complementar nº 83, de 28 de janeiro de 2005, de que trata o art. 3º

do projeto, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

Art. 4º - (...)

(...)

V – cinco representantes dos Procuradores do Estado.

(...)

§ 3º - Os representantes dos Procuradores do Estado serão eleitos por seus pares.

§ 4º - Somente poderá candidatar-se ao Conselho Superior da AGE o integrante da

carreira aprovado em estágio probatório.

(...)

§ 6º - Os representantes de que tratam os incisos III e IV não perderão assento no

Conselho Superior em virtude de exoneração do cargo em comissão.”.

Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2009.

Antônio Júlio

Justificação: Esta proposta visa, inicialmente, a garantir a paridade na

representação do Conselho Superior da Advocacia-Geral do Estado - AGE -, no que

se refere aos representantes dos Procuradores do Estado e aos representantes dos
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membros da carreira detentores de cargo comissionado.

Por outro lado, no que concerne especificamente aos representantes dos

Procuradores do Estado, não se mostra conveniente segmentar as eleições entre os

diversos níveis da carreira, porquanto referido método, além de injusto, acarretaria

inaceitável ofensa ao princípio da proporcionalidade. Com efeito, há uma enorme

diferença no que tange ao número de integrantes de cada um dos níveis da carreira;

assim, não é razoável, por exemplo, que um nível integrado por 200 membros possua

apenas 1 representante, ao passo que outro nível integrado, por exemplo, por 30

membros, tenha também 1 representante no Conselho. Ora, neste cenário, a

ausência de proporcionalidade na representação é evidente.

Portanto, é indispensável que os representantes dos Procuradores do Estado sejam

livremente escolhidos por seus pares, independentemente do nível que integrem na

estrutura da carreira, a fim de se assegurar o respeito ao princípio da

proporcionalidade.

No que se refere ao requisito temporal de elegibilidade, imperioso que se exija,

exclusivamente, que o candidato tenha sido aprovado no estágio probatório (o quê,

importa frisar, pressupõe três anos de efetivo exercício no cargo, nos termos do art.

132, da Constituição Federal, e art. 128, § 4º, da Constituição Estadual). Com efeito,

há presunção legal de que o Procurador do Estado aprovado em estágio probatório

esteja apto a exercer qualquer dos cargos afetos à sua carreira, não havendo, pois,

nenhuma justificativa plausível para a exigência de qualquer outro requisito temporal

de elegibilidade.

Por derradeiro, torna-se essencial que os Procuradores-Chefes e os Advogados

Regionais não percam assento no Conselho em razão de eventual exoneração, uma

vez que tal garantia lhes proporcionará mais isenção e independência em suas

manifestações nesse órgão colegiado.

Em suma, estas as razões pelas quais se encaminha esta proposta de emenda.

EMENDA Nº 2

O art. 26-B da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, de que trata o art.

5º do projeto, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - (...)



____________________________________________________________________________
1153

“Art. 26-B - Procurador do Estado designado para substituir o detentor de função de

chefia perceberá a remuneração equivalente à do cargo ou da função,

correspondente aos dias de efetiva substituição.

Parágrafo único - O Procurador do Estado, quando exercer, além de suas

atribuições ordinárias, outras decorrentes da substituição de outro Procurador do

Estado, em virtude de férias, licença ou qualquer outra hipótese de afastamento ou

impedimento, perceberá gratificação mensal equivalente aos vencimentos básicos do

nível I da carreira de Procurador do Estado, proporcional ao número de dias de

substituição.”.”.

Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2009.

Antônio Júlio

Justificação: O Substitutivo nº 2 apresentado pelo eminente Deputado relator

atende apenas às substituições dos ocupantes dos cargos de chefia e de

coordenador e as restringe às hipóteses em que as substituições durarem mais de 30

dias, impondo aos Procuradores do Estado situação funcional mais restritiva e

desvantajosa em relação aos demais servidores públicos do Estado de Minas Gerais.

Esta emenda visa a garantir aos Procuradores do Estado tratamento isonômico no

que diz respeito às situações de substituição, bem como a evitar que a substituição

de um colega, no desempenho de suas funções, possa importar um decréscimo da

remuneração às avessas daquele que substitui. Primeiro, estendendo o pagamento

da substituição às hipóteses em que um Procurador do Estado substitui outro, em

virtude de férias, licença ou qualquer outra hipótese de afastamento ou impedimento.

Segundo, eliminando a restrição ao pagamento da substituição nas hipóteses em esta

ocorrer em períodos inferiores a 30 dias.

De igual forma, esta emenda objetiva conferir aos Procuradores do Estado

tratamento similar ao que é concedido às demais carreiras de Estado. Neste ponto, é

relevante observar que esta presente emenda dá aos Procuradores do Estado

tratamento semelhante ao que é atribuído pelo Estado de Minas Gerais ao Ministério

Público (art. 113 e 119 § 5º da Lei Complementar nº 34, de 1994) e à magistratura

(art. 114, I, da Lei Complementar nº 59/2001).

Conforme mencionado, a proposta do relator piora a situação dos Procuradores do
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Estado em relação aos demais servidores públicos do Estado, pois o Estatuto dos

Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, Lei nº 869, de 1952, não

limita a remuneração por substituição às hipóteses em que o substituído é Chefe ou

Coordenador. Cite-se:

“Seção V

Da Substituição

Art. 24 - Haverá substituição no impedimento do ocupante de cargo isolado, de

provimento efetivo ou em comissão, e de função gratificada.

Art. 25 - A substituição será automática ou dependerá de ato da administração.

§ 1º - A substituição automática será gratuita; quando, porém, exceder de trinta

dias, será remunerada e por todo o período.

§ 2º - A substituição remunerada dependerá de ato da autoridade competente para

nomear ou designar.

§ 3º - O substituto perderá, durante o tempo da substituição, o vencimento ou

remuneração do cargo de que for ocupante efetivo, salvo no caso de função

gratificada e opção”.

Como se observa, dos termos do art. 24 do Estatuto dos Funcionários Públicos

Civis do Estado de Minas Gerais, haverá substituição no impedimento de qualquer

ocupante de cargo isolado, de provimento efetivo ou em comissão, e de função

gratificada.

Registre-se ainda que, nos termos do § 1º do art. 25 do Estatuto dos Funcionários

Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, sempre que a substituição exceder a trinta

dias “será remunerada por todo o período”, podendo ser remunerada por qualquer

período, se a substituição proceder da autoridade competente para nomear ou

designar (§ 2º do art. 25).

Ademais, a natureza peculiar das funções desenvolvidas pelos Procuradores do

Estado implica que a demanda pelos serviços da Advocacia-Geral do Estado de

Minas Gerais e sua distribuição eficiente entre cada um de seus Procuradores sejam

pautadas por uma estimativa mensal do grande número de processos administrativos,

judiciais, pareceres e demais atividades consultivas encaminhados à AGE-MG. Ou

seja, embora o número absoluto de processos encaminhados à AGE-MG e a cada
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um de seus Procuradores varie todos os meses, existe um volume estimado, que

informa na distribuição equânime do serviço a cada um dos órgãos da AGE-MG.

Também não se pode olvidar da complexidade e da singularidade das questões

submetidas aos Procuradores do Estado. Tratam, na maior parte das vezes, de

questões de extrema relevância, tanto para a administração pública, quanto para a

sociedade mineira, o que impõe assegurar condições dignas para o exercício de suas

indispensáveis atribuições. Além disso, os serviços desempenhados pelos

Procuradores do Estado jamais podem ser interrompidos ou adiados. Os processos

judiciais correm o ano inteiro, assim como é perene a necessidade de pareceres

jurídicos elaborados com exclusividade no âmbito do Estado pela AGE. Dessa forma,

diante do princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais, a ausência de

um Procurador do Estado, que ocorre corriqueiramente, por exemplo, em razão do

gozo de férias ou por licença para tratamento de saúde, deve ser imediatamente

suprida por outro Procurador. Por outro lado, esse Procurador, que já possui uma

carga de responsabilidade definida, passa a ser onerado em muitas das vezes com o

dobro de serviço, sem nenhuma contraprestação paga pelo Estado de Minas Gerais.

As substituições determinam um incremento substancial e isolado do volume de

serviço exigido do Procurador do Estado que assume as atribuições de outro, pois,

além de desempenhar normalmente sua carga de responsabilidades, passa a prestar

um serviço adicional ao Estado de Minas Gerais.

Ora, como o Estado paga apenas pelo desempenho de uma carga de atribuições,

ele não pode manter o valor da contraprestação pecuniária paga ao seu servidor

nessa situação, sob pena de pagar o mesmo por mais, ou seja, reduzir o valor da

remuneração paga ao Procurador do Estado às avessas. O Estado de Minas Gerais

vem percebendo uma inegável vantagem em razão das substituições efetuadas pelos

membros da Advocacia Geral do Estado e deve, igualmente, pagar uma remuneração

adicional aos Procuradores que se realizam essas substituições, sob pena de

enriquecimento sem causa pelo Estado.

Também é preciso considerar que a doutrina jurídica, de há muito, tem entendido

que os procuradores dos Estados exercem atribuições cercadas de prerrogativas

constitucionais, o que tem sua base no que dispõe o art. 132 da Constituição Federal:
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“Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual

o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da

Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação

judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federativas. (Redação que foi

dada pela Emenda à Constituição nº 19, de 4/6/98, que modificou o regime e dispôs

sobre princípios e normas da administração pública, servidores e agentes públicos,

controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito

Federal, e deu outras providências.)

O referido dispositivo constitucional está inserido na Seção II que trata da

Advocacia Pública. Essa Seção II, por sua vez, integra o Capítulo IV que compreende

as Funções Essenciais à Justiça, integrante do Capítulo III que cuida do Poder

Judiciário.

A Constituição de 1988 organizou as carreiras Jurídicas estatais e, marcadamente,

definiu o papel da Advocacia Pública, atribuindo-lhe a representação judicial e a

consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.

Desse modo, ao exercer a representação judicial da unidade federada, cumpre ao

Procurador de Estado responder com isenção às ações propostas contra a Fazenda

Pública e promover, quando necessário, as medidas judiciais cabíveis para a defesa

do interesse do Estado de Minas Gerais, na salvaguarda do interesse e do patrimônio

públicos. Entretanto, a vantagem desfrutada pelo Estado na prestação de um serviço

de consultoria jurídica e representação judicial contínua sem a necessidade de

provimento de cargos de Procurador do Estado que ficariam encarregados apenas

dessas substituições, gera uma desvantagem inegável para alguns dos Procuradores

do Estado, que têm de se submeter a essa dupla jornada, com uma carga de

responsabilidade dobrada em razão dessa substituição.

Nessa perspectiva, garantir aos Procuradores do Estado vantagens e garantias que

assegurem condições para o desempenho de suas atribuições é fator preponderante

para que se Minas Gerais tenha uma representação judicial pautada pela técnica e

pelo respeito à lei.

Também no exercício de sua função consultiva, os Procuradores do Estado

funcionam como instrumento de balizamento e orientação jurídica para todos os
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órgãos da administração pública, constitucionalmente vinculada aos princípios da

legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência.

Sendo a primeira instância de controle de legalidade dos atos da administração

pública, as Procuradores dos Estados atuam de forma preventiva, realizando o

controle interno da legalidade das práticas administrativas, promovendo um exame

prévio da legitimidade dos atos a serem praticados, conferindo-lhes a necessária

legitimidade e coibindo as práticas perniciosas.

Diante dessas circunstâncias, é preciso garantir aos Procuradores do Estado

vantagens e garantias que assegurem condições para o desempenho de suas

atribuições.

Essas são, em síntese, as razões pelas quais se propõe nova redação para o art.

26-B da Lei Complementar nº 81, de 2004, constante no art. 5º do Substitutivo nº 2,

apresentado pelo relator.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. - (...) - O art. 4º da Lei Complementar nº 83, de janeiro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º – O Conselho Superior da AGE é integrado pelos seguintes membros:

I – o Advogado-Geral do Estado, que é seu Presidente;

II – os Advogados-Gerais Adjuntos, que são seus Vice-Presidentes;

III – um representante eleito entre os Procuradores-Chefes;

IV – um representante eleito entre os Advogados Regionais do Estado;

V – cinco representantes dos Procuradores do Estado.

§ 1º – As eleições para o Conselho Superior da AGE ocorrerão no mês de fevereiro

de cada ano para mandato de um ano, permitida uma recondução.

§ 2º – Os representantes de que tratam os incisos III e IV do “caput” deste artigo

serão eleitos por seus respectivos pares.

§ 3º – Os representantes dos Procuradores do Estado serão eleitos por seus pares.

§ 4° – Somente poderá candidatar-se ao Conselho Sup erior da AGE o integrante da

carreira aprovado em estágio probatório.

§ 5º – Haverá um suplente para cada membro eleito.
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§ 6º – Os representantes de que tratam os incisos III e IV não perderão assento no

Conselho Superior em virtude de exoneração do cargo em comissão.”.

Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2009.

Carlin Moura

Justificação: Esta emenda visa, inicialmente, a garantir a paridade na representação

do Conselho Superior da AGE, no que se refere aos representantes dos

Procuradores do Estado e aos representantes dos membros da carreira detentores de

cargo comissionado.

Por outro lado, no que concerne especificamente aos representantes dos

Procuradores do Estado, não se mostra conveniente segmentar as eleições entre os

diversos níveis da carreira, porquanto o referido método, além de injusto, acarretaria

inaceitável ofensa ao princípio da proporcionalidade. Com efeito, há uma enorme

diferença no que tange ao número de integrantes de cada um dos níveis da carreira;

assim, não é razoável, por exemplo, que um nível integrado por 200 membros possua

apenas 1 representante, ao passo que outro nível integrado, por exemplo, por 30

membros, tenha também 1 representante no Conselho. Ora, neste cenário, a

ausência de proporcionalidade na representação é evidente. Portanto, é

indispensável que os representantes dos Procuradores do Estado sejam livremente

escolhidos por seus pares, independentemente do nível que integrem na estrutura da

carreira, a fim de se assegurar o respeito ao princípio da proporcionalidade.

No que se refere ao requisito temporal de elegibilidade, é imperioso que se exija,

exclusivamente, que o candidato tenha sido aprovado no estágio probatório (o que,

importa frisar, pressupõe três anos de efetivo exercício no cargo, nos termos do art.

132, da Constituição Federal e art. 128, § 4º, da Constituição Estadual). Com efeito,

há presunção legal de que o Procurador do Estado aprovado em estágio probatório

esteja apto a exercer qualquer dos cargos afetos à sua carreira, não há, pois,

nenhuma justificativa plausível para a exigência de outro requisito temporal de

elegibilidade.

Por derradeiro, torna-se essencial que os Procuradores-Chefes e os Advogados

Regionais não percam o assento no Conselho em razão de eventual exoneração,

uma vez que tal garantia lhes proporcionará mais isenção e independência em suas
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manifestações nesse órgão colegiado.

Em suma, essas são as razões pelas quais se apresenta esta emenda.

EMENDA Nº 4

Inclua-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. (...) - O inciso XII do art. 4º da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de

2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - (...)

XII – desempenhar outras atribuições expressamente cometidas por lei.”.”.

Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2009.

Carlin Moura

Justificação: A atual redação desse dispositivo prevê que os Procuradores do

Estado poderão desempenhar outras atribuições expressamente cometidas por lei

pelo Advogado-Geral do Estado ou pelo Governador do Estado.

Verifica-se que a parte final do dispositivo fere frontalmente o princípio da

legalidade. A administração, seja através do Advogado-Geral, seja através do

Governador do Estado, não poderá proibir nem impor comportamento aos servidores

do Estado, que, de acordo com o art. 37, “caput”, da Constituição da República, só

podem fazer o que a lei autorizar. Diferentemente do particular que pode fazer tudo

que não esteja proibido em lei, o servidor público só pode fazer o que nela estiver

autorizado.

Nos Estados de Direito, só à lei se deve obediência. Atribuições cometidas pelo

Advogado-Geral ou pelo Governador do Estado devem estar estritamente previstas

em dispositivos legais, sob pena de serem consideradas ordens ilegais.

Neste caso, torna-se inócua a parte final do inciso XII, que deverá ser suprimida.

EMENDA Nº 5

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - É assegurado ao Procurador do Estado o exercício da advocacia fora de

suas funções institucionais.

§ 1º - O exercício da advocacia a que se refere o “caput” deste artigo não pode ser

realizado contra o Estado e sua administração pública indireta.”.

 “Art. ... - Ficam revogados os arts. 6º e 31 e o inciso I do art.28 da Lei
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Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004.”.

Art. ... - Fica revogado o art. 11 da Lei Complementar nº 96, de 17 de janeiro de

2007.”.

Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2009.

Carlin Moura

Justificação: A experiência adquirida no cotidiano da advocacia privada, fora das

funções institucionais, vem contribuindo de forma determinante para o

aperfeiçoamento do exercício das atribuições na advocacia pública, no que tange aos

Procuradores do Estado não impedidos desta atividade, o que vem se demonstrando

no dia a dia da Advocacia-Geral do Estado.

Essa assertiva também se confirma quando se constata que a grande maioria dos

cargos de chefia da Advocacia-Geral do Estado é atualmente ocupada por

Procuradores do Estado que podem exercer a advocacia privada, ou seja, o

Governador do Estado nomeia para o exercício de funções de confiança, que exigem

grande responsabilidade, Procuradores que detem a experiência da advocacia

privada.

Importante destacar também que em mais de 20 Procuradorias de Estado da

Federação atualmente é permitido o exercício da advocacia privada, o que demonstra

o sucesso desse modelo de regime jurídico para a advocacia pública.

Deve-se ponderar também que apenas lei federal pode restringir normas referentes

a profissões, uma vez que o art. 22, XXII, da Constituição da República determina

que compete privativamente à União legislar, entre outros assuntos, sobre condições

para o exercício de profissões. Assim, apenas lei federal poderia restringir o exercício

da advocacia fora das atribuições institucionais do advogado público. O art. 30, I, da

Lei Federal nº 8.906, de 1994 - Estatuto da Advocacia e da OAB - proíbe que o

advogado público advogue apenas contra a Fazenda Pública que o remunere ou à

qual seja vinculada a entidade empregadora, ou seja, não pode o Procurador do

Estado, advogado público, advogar apenas contra o Estado de Minas Gerais e sua

administração pública indireta.

Dessa forma, constata-se que os dispositivos da Lei Complementar nº 81, de 2004,

que proíbem o exercício da advocacia privada pelos Procuradores do Estado,
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revestem-se de inconstitucionalidade, o que poderia ser corrigido com a

implementação desta emenda.

Imprescindível apontar ainda que os Procuradores do Estado, que têm como

atribuição a defesa de princípios e regras constitucionais no âmbito da administração

pública estadual, convivem atualmente com outra grave situação inconstitucional no

interior da Advocacia-Geral do Estado. Encontram-se submetidos, de maneira

injustificada, a regimes jurídicos diversos, em que parte dos integrantes da

Advocacia-Geral do Estado pode exercer a advocacia fora das atribuições

institucionais de seu cargo, enquanto tal direito é vedado a outra parcela de seus

membros.

A grave violação ao princípio constitucional da isonomia no presente caso gera

incompreensão e um sentimento de injustiça em todos os advogados públicos

estaduais, principalmente porque ocorre no interior de um órgão que deve

precipuamente velar pelo cumprimento da Constituição da República.

A violação ao princípio constitucional da isonomia ficou ainda mais explícita neste

caso quando a Lei Complementar nº 96, de 2007, estendeu o direito ao exercício da

advocacia fora das funções institucionais a um certo grupo de Procuradores, com

exclusão dos demais, que se encontravam submetidos ao mesmo regime jurídico.

EMENDA Nº 6

Acrescente-se onde convier:

Art. ... - O art. 7º da Lei Complementar nº 81, de agosto de 2004, fica acrescido do

seguinte inciso:

“Art. 7º – (...)

...

III – ter, no mínimo, três anos de exercício de atividade jurídica, privativa de

bacharel em Direito, devidamente comprovados.”.

Art. ... – O inciso I do art.10 da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“ Art. 10 - (...)

I – o cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do § 1º do art. 8º e

dos incisos I, II e III do art. 7º desta Lei Complementar;”.
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Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2009.

Carlin Moura

Justificação: Esta emenda objetiva acrescentar entre os requisitos para o ingresso

na carreira de Procurador do Estado a exigência de, no mínimo, três anos de

atividade jurídica privativa de bacharel em direito. Esse tempo é importante para que

os candidatos vivenciem os problemas cotidianos do sistema jurídico e adquiram

maturidade profissional, imprescindíveis para o bom desempenho das funções de

Procurador do Estado.

A proposta tem ainda o escopo unificar os requisitos estabelecidos para ingresso

nas carreiras de Procurador do Estado, do Ministério Público e da Magistratura,

permitindo haver isonomia entre os candidatos às carreiras mencionadas.

Acrescente-se que, ao inserir a Advocacia Pública no Título IV da Constituição

Federal, destinado à organização dos Poderes, o constituinte conferiu aos agentes

públicos integrantes da carreira de Procurador do Estado prerrogativas similares às

do Ministério Público e da Magistratura, razão que justifica isonomia de requisitos

para ingresso nas respectivas carreiras.

A doutrina jurídica, há muito, tem entendido que os Procuradores dos Estados

exercem atribuições cercadas de prerrogativas constitucionais, o que tem sua base

no que dispõe o art. 132 da Constituição Federal:

“Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na

qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a

participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a

representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federativas”.

(Redação dada pela Emenda à Constituição nº 19, de 4/6/98, que modificou o regime

e dispôs sobre princípios e normas da administração pública, servidores e agentes

públicos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do

Distrito Federal, e deu outras providências).

O referido dispositivo constitucional está inserido na Seção II, que trata da

Advocacia Pública. Essa seção, por sua vez, integra o Capítulo IV, que compreende

as Funções Essenciais à Justiça, integrante do Capítulo III, que cuida do Poder

Judiciário. A Constituição de 1988 organizou as carreiras Jurídicas estatais e,



____________________________________________________________________________
1163

marcadamente, definiu o papel da Advocacia Pública, atribuindo-lhe a representação

judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.

Desse modo, ao exercer a representação judicial da unidade federada, cumpre ao

Procurador de Estado responder com isenção às ações propostas contra a Fazenda

Pública e promover, quando necessário, as medidas judiciais cabíveis para a defesa

do interesse do Estado, na salvaguarda do interesse e do patrimônio públicos.

Nessa perspectiva, garantir, aos Procuradores do Estado, vantagens e garantias

que assegurem condições para o desempenho de suas atribuições, além de isonomia

de requisitos para ingresso nas carreiras do Ministério Público e da Magistratura, é

fator preponderante para que em Minas Gerais se tenha uma representação judicial

pautada pela técnica e respeito à lei.

Também no exercício de sua função consultiva, os Procuradores do Estado

funcionam como instrumento de balizamento e orientação jurídica para todos os

órgãos da administração pública, constitucionalmente vinculada aos princípios da

legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.

Sendo, pois, a primeira instância de controle de legalidade dos atos da

administração pública, os Procuradores dos Estados atuam de forma preventiva,

realizando o controle interno da legalidade das práticas administrativas, promovendo

um exame prévio da legitimidade dos atos a serem praticados, conferindo-lhes a

necessária legitimidade e coibindo as práticas perniciosas.

Diante dessas circunstâncias, é preciso garantir isonomia de requisitos para

ingresso nas carreiras do Ministério Público, da Magistratura e Procuradores do

Estado.

São essas, nobres colegas, as razões que ensejam esta emenda.

EMENDA Nº 7

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Fica revogado o art. 5º da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de

2004.”.

Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2009.

Carlin Moura

Justificação: O dispositivo a ser revogado por esta emenda determina que “o
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ocupante de cargo da carreira da Advocacia Pública do Estado cumprirá carga

horária de trabalho de quarenta horas semanais.”

No entanto o Procurador do Estado de Minas Gerais, a exemplo dos Advogados da

União, Promotores, Procuradores da República, Juízes de Direito, entre outras

carreiras de Estado, não têm que observar horário rígido e fixo de trabalho em uma

repartição pública. A atividade do Procurador do Estado não é uma função

burocrática que possa ser prestada e quantificada em uma repartição, como ocorre

com cargos de natureza administrativa e de atividades de apoio. Tanto que a própria

Lei Complementar nº 81, de 2004, determina que:

“Art. 27 – É dever do Procurador do Estado:

I – desincumbir-se diariamente de seus encargos funcionais no foro ou na

repartição;”.

O Procurador do Estado trabalha com prazos e demandas jurídicas cujo

atendimento nem sempre é possível dentro da jornada de 40 horas semanais

cumpridas em uma repartição. Além de audiências, julgamentos e acompanhamento

de processos, atividades que por si só exigem atuação fora da repartição, é comum a

realização de pesquisas e outras atividades fora do âmbito da sede da Advocacia-

Geral do Estado, sem que isto importe, contudo, em comprometimento de suas

obrigações ou da qualidade da prestação dos serviços. O Procurador do Estado

muitas vezes trabalha além do regime de 40 horas, sem que receba qualquer hora

extra por isso, visto que sua obrigação é dar cabo de todos os prazos e demandas

jurídicas que lhe sejam confiadas, ainda que para tanto se exceda a jornada de 40

horas.

A necessidade de observância de um regime de trabalho flexível para o exercício

da advocacia pública não é um privilégio, mas sim uma condição inerente ao

exercício e à natureza da função, entendimento corroborado pela Advocacia-Geral da

União - AGU - que a respeito exarou o Parecer nº AGU/WM-08/94 (Anexo ao Parecer

nº GQ – 24), da lavra do Consultor da União, Dr. Wilson Teles de Macedo, analisando

a questão da carga horária dos “advogados servidores públicos federais dos órgãos

da Administração Federal direta, das autarquias e das fundações públicas”. Na

oportunidade restou asseverado que:
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“10. A sujeição dos advogados servidores públicos federais à carga horária, por

força de lei, não imprime convicção de que estejam compelidos a cumpri-la

exclusivamente no recinto da repartição. É consentâneo com o princípio da

independência profissional entender-se compreendido no período de trabalho o

afastamento da repartição para a realização de pesquisas, que se reputam como de

serviços externos, com o que se garante o exercício da profissão de forma a

proporcionar o resultado visado com a execução do trabalho. A positividade da

disciplina específica dos servidores públicos, na condição de advogados, não lhes

tolhe a isenção técnica ou independência da atuação profissional”.

Recentemente a AGU se manifestou, por meio de seu Corregedor-Geral, Sr.

Aldemario Castro, sobre a questão do controle de ponto dos Advogados da União, na

seguinte nota:

“Nota nº 51/2008-CGAU/AGU

1. Ao julgar a Sindicância nº 00406.000262/2007-96, o Advogado-Geral da União

reconheceu que não comete falta disciplinar o advogado público que não registra os

horários de entrada e saída, nos expedientes matutinos e vespertinos, na tradicional

“folha de ponto”.

2. A decisão do Advogado-Geral da União está em perfeita consonância com o

disposto no Parecer GQ-24, vinculante, porque aprovado pelo Presidente da

República. Nessa manifestação consta a seguinte menção: “A sujeição dos

advogados servidores públicos federais à carga horária, por força de lei, não imprime

convicção de que estejam compelidos a cumpri-la exclusivamente no recinto da

repartição”.

3. A Corregedoria-Geral da União já decidiu conclusivamente, em vários casos, no

seguinte sentido: “O Advogado da União, assim como o Procurador da Fazenda

Nacional e o Procurador Federal, não convive com horário de trabalho fixo (ou

inflexível), próprio de servidor público cujas funções não envolvem trabalho intelectual

de pesquisa e produção de manifestações técnicas. assim, a eventual coincidência de

atividade de magistério, em níveis razoáveis, com o horário de trabalho normal das

repartições públicas federais não se configura como irregularidade funcional para o

advogado público federal. importa, eis o aspecto efetivamente fundamental, o
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cumprimento da carga horária (e não, do horário de trabalho normal ou padrão) em

favor do serviço jurídico desempenhado”.

(...)

7. Assim, enquanto não for editada norma específica ajustada a condição particular

dos advogados públicos, devem ser utilizadas as folhas de ponto tradicionais (art. 6º,

inciso III, do Decreto nº 1.590, de 1995) tão-somente para registrar, por dia de

trabalho, a realização de atividades, sendo desnecessário consignar os horários de

entrada e saída.

Brasília, 28 de outubro de 2008”.

Observe-se que inexiste estipulação de regime ou jornada de trabalho seja para o

Ministério Público, para a Magistratura ou mesmo a Defensoria Pública.

Em suma, o Procurador do Estado de Minas Gerais, a exemplo dos Advogados da

União, Promotores, Procuradores da República, Juízes de Direito, entre outras

carreiras de Estado, não têm que observar horário rígido e fixo de trabalho em uma

repartição pública, não havendo sentido em se estipular uma carga horária para a sua

atuação, motivos pelos quais entendemos necessária a revogação do art. 5º da Lei

Complementar nº 81, de 2004.

EMENDA Nº 8

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Fica revogado o art. 2º-A da Lei Complementar nº 83, de 28 de janeiro de

2005.”.

Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2009.

Carlin Moura

Justificação: Inicialmente, cumpre ressaltar que a norma do art. 2º-A da Lei

Complementar nº 83, de 28/1/2005, é objeto de ação direta de inconstitucionalidade

proposta no egrégio Tribunal de Justiça, com o nº 1.0000.09.499403-5/000.

Diz o referido artigo (grifos nossos):

“Art. 2º-A - A Advocacia-Geral do Estado e os órgãos jurídicos das autarquias e

fundações públicas que a ela se reportam como unidades setoriais de execução ficam

autorizados, no âmbito de suas respectivas áreas de atuação, a defender, judicial e

extrajudicialmente, ativa e passivamente, os membros dos Poderes do Estado,
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inclusive das instituições a que se refere o Título III, Capítulo II, Seção IV, Subseções

I a III, da Constituição do Estado, bem como os titulares de Secretarias e demais

órgãos do Poder Executivo, de autarquias e fundações públicas, os servidores

efetivos e os ocupantes de cargos de direção e assessoramento dos órgãos,

autarquias e fundações públicas, quando, em decorrência do exercício regular das

atividades institucionais, forem vítimas ou apontados como autores de ato ou omissão

definido como crime ou contravenção penal, bem como nas ações cíveis decorrentes

do exercício regular das atividades institucionais por eles praticadas.

§ 1º - A autorização de que trata o “caput” deste artigo abrange a iniciativa de ação

penal privada e de representação perante o Ministério Público, especialmente a

impetração de “habeas corpus” e mandado de segurança, quando os agentes

públicos forem vítimas de crime relacionado a atos por eles praticados no exercício

regular de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares.

§ 2º - O disposto neste artigo aplica-se aos ex-ocupantes dos cargos ou funções a

que se refere o "caput", quando demandados por ato praticado em razão do ofício.

§ 3º - A representação de que trata este artigo, restrita à atividade administrativa e

institucional, incumbe, no que se refere aos membros e servidores do Poder

Legislativo, à Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa, nos termos de

regulamento próprio.

§ 4º - O disposto neste artigo aplica-se aos membros dos conselhos dos Poderes

do Estado, em relação ao exercício de suas atribuições, ainda que não percebam

remuneração e exerçam função sem cargo”.

A norma da Lei Complementar nº 83, de 2005, ao regular a estrutura orgânica da

Advocacia-Geral do Estado, em seu art. 2º-A, é incompatível com diversos

dispositivos constitucionais, quais sejam o art. 1° da Constituição Federal, o

dispositivo simétrico do art. 1º da Constituição do Estado, o art. 37 da Constituição da

República e o art. 13 da Constituição Estadual, bem como o art. 132 da Carta Magna

e o art. 128 da Carta mineira, que estabelecem a missão institucional conferida aos

Procuradores do Estado.

Dos princípios republicano e democrático, consagrados no art. 1º da Constituição

Federal, decorre a responsabilidade de todos os agentes públicos pelos atos que
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pratiquem no desempenho de suas funções. Trata-se de consequência da própria

noção de “função pública”, uma vez que, vinculados ao dever de zelar pela “res

publica” (coisa pública), devem os agentes estatais sempre exercer suas funções

voltando-se para a satisfação do interesse público.

As condutas dos agentes públicos que se desviem desse objetivo ofendem

frontalmente os princípios mencionados, bem como os da legalidade e da moralidade

pública, previstos no art. 37 da Carta Magna. Os desvios de conduta dos agentes

públicos, portanto, não podem ser tolerados pelo poder público, que deve proceder à

sua responsabilização.

O Estado, bem como o administrador público, não possui discricionariedade para

dispor do interesse público em favor de interesses outros (sejam eles corporativos ou

de qualquer outra natureza).

A despeito do que foi dito acima, a norma cuja revogação se propõe criou para a

Advocacia-Geral do Estado o dever de patrocinar a defesa de agentes públicos

acusados de praticarem desvios de conduta (atos ofensivos à legalidade e à

moralidade). Ora, se houve desvio de conduta do agente público, o Estado, assim

como toda a sociedade, é vítima do comportamento ilícito desse agente. Não pode,

assim, patrocinar a defesa de agentes apontados como infratores do ordenamento

jurídico, especialmente valendo-se para tanto de recursos públicos e da estrutura

funcional da Advocacia-Geral, custeada pelos contribuintes e pelos cofres públicos,

vítimas da má atuação do agente.

A utilização ou aproveitamento pessoal dos bens e recursos públicos pelo

administrador público é prevista no ordenamento jurídico como ato de improbidade

administrativa, que enseja a aplicação de diversas modalidades de sanção e constitui

violação do princípio da impessoalidade da administração pública, que não admite

favores especiais a quem quer que seja.

Não é por outro motivo que os tribunais de contas reiteradamente aplicam sanções

aos agentes públicos que, com recursos públicos, contratam advogados para

defendê-los em razão de sua atividade funcional pessoal. Ora, não é diferente - na

verdade, é muito pior - determinar que o Procurador do Estado, servidor público que

é, represente judicialmente um agente público ao qual se imputa a responsabilidade
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funcional em sua atuação administrativa. Não cabe, outrossim, ao Estado isentar os

agentes públicos de suas responsabilidades através da designação de Procuradores

para promover sua defesa judicial ou administrativa.

O Estado, a rigor, está impedido de atuar na defesa dos agentes públicos por seus

atos pessoais, já que lhe cabe, inclusive, apurar e responsabilizar os agentes públicos

faltosos, tendo em vista o poder-dever disciplinar e o princípio da indisponibilidade do

interesse público.

Aliás, a responsabilização do agente público, que se desdobra em responsabilidade

administrativa, civil e penal, é naturalmente decorrente do ordenamento jurídico e do

exercício de suas funções, tal como se dá com os indivíduos em geral, que, no

Estado de Direito, respondem por seus atos e devem obediência às normas jurídicas

vigentes.

Cabe ressaltar ademais que, nos termos da Constituição Federal, art. 132, e da

Constituição Estadual, art. 128, ao Procurador do Estado cabe (sublinhamos) “a

representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas”.

Unidade federada não se confunde com agente público, e pessoa jurídica de direito

público não se confunde com pessoa física, ainda que, eventualmente, investida em

cargo público.

É de destacar, ainda, que, se eventualmente verificada a existência de um dano ao

patrimônio público causado pelo agente público ou se for aplicada multa

administrativa ao agente pelo Tribunal de Contas, caberá ao Procurador do Estado,

em nome do Estado, a propositura de ação para o ressarcimento e cobrança. Nos

termos da lei, o Procurador ou advogado não pode atuar em benefício de duas partes

litigantes ou que possuam interesses contrapostos.

Por fim, deve-se dizer que a Constituição Federal, nos arts. 133 e 134, dispõe sobre

os responsáveis pela defesa dos acusados em geral. Os acusados em geral, entre

eles o agente público, devem se valer, assim como as demais pessoas, de um

advogado particular (art. 133) ou, se não dispuserem de recursos financeiros,

poderão se socorrer da Defensoria Pública. Ao Procurador do Estado cabe a

consultoria jurídica e a representação judicial da unidade federada.

Essas são, em síntese, as razões pelas quais se propõe a revogação do art. 2º-A
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da Lei Complementar nº 83, de 2005.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.901/2009

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Conselho de Segurança Pública de Campo Belo, com sede nesse

Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.901/2009 pretende declarar de utilidade pública o Conselho de

Segurança Pública de Campo Belo, entidade civil, sem fins lucrativos, que possui

como finalidade colaborar com os órgãos responsáveis pelas atividades de prevenção

de crimes e manutenção da ordem pública, com vistas à maior eficiência, presteza e

controle das ações da Polícia Militar em defesa da comunidade e à melhoria da

qualidade de vida da população.

Dessa maneira, constitui-se em canal de comunicação entre as autoridades

policiais e a comunidade, contribuindo para que os instituições públicas operem em

função do interesse do cidadão; congrega as lideranças comunitárias da área,

incentiva o espírito cívico e comunitário e promove a solução dos problemas

ambientais e sociais que tenham implicações policiais.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a finalidade de retificar o nome da

entidade, de acordo com o constante no art. 1º de seu estatuto.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.901/2009

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.
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Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2009.

Maria Tereza Lara, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.947/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Bocas Brancas, com sede no

Município de Timóteo.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.947/2009 pretende declarar de utilidade pública o Grêmio

Recreativo Escola de Samba Bocas Brancas, com sede no Município de Timóteo, que

possui como finalidade a melhoria da qualidade de vida da população local.

Na consecução de seu propósito, oferece proteção à família, à maternidade, à

infância, à adolescência e à velhice; ampara crianças e adolescentes carentes;

oferece cursos profissionalizantes visando à integração dos seus associados no

mercado de trabalho; incentiva a divulgação da música popular brasileira, em especial

o samba e modas carnavalescas; promove atividades sociais, culturais, recreativas,

esportivas, cívicas e assistenciais; divulga as atrações turísticas locais, visando

incrementar o fluxo turístico; e proporciona a habilitação de pessoa portadora de

deficiência, buscando a sua integração na vida comunitária.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.947/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.957/2009
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe visa a declarar

de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores da Região Noroeste,

com sede no Município de Contagem.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.957/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores da Região Noroeste, com sede no Município de

Contagem, que possui como finalidade a prestação de serviços diversos, com o

objetivo de melhorar a qualidade de vida dos moradores daquela localidade.

Para a consecução de suas metas, a entidade desenvolve ações voltadas para o

cultivo da harmonia e da cordialidade entre seus associados, além de promover

atividades culturais, sociais, desportivas, recreativas, educacionais e de saúde.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade retificar o nome da entidade, de acordo com o constante

no art. 1º de seu estatuto.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.957/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.973/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe, encaminhado a
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esta Casa por meio da Mensagem n° 435/2009, autoriz a a abertura de crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça do

Estado de Minas Gerais.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 13/11/2009, foi o projeto distribuído a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e

do art. 204 do Regimento Interno.

Nos termos do § 2° do referido art. 204, foi conced ido prazo de 20 dias para

apresentação de emendas. No decurso do prazo regimental, não foram apresentadas

emendas.

Fundamentação

O projeto de lei em tela autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao

orçamento fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais, no valor de R$92.800.000,00.

O referido crédito destina-se a atender às despesas de pessoal e encargos sociais,

no valor de R$500.000,00 e às despesas de custeio no valor de R$914.008,01.

De acordo com a Lei Federal n° 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro, os créditos suplementares destinam-se ao reforço de dotação

orçamentária insuficientemente prevista na lei do orçamento. Dispõe, ainda, a referida

lei em seu art. 42 que os créditos serão autorizados por lei e abertos por decreto. A

abertura dos créditos depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à

despesa e será precedida de exposição justificativa, podendo ser utilizados, entre

outros, os recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações

orçamentárias e os provenientes de excesso de arrecadação.

Em consonância com o disposto na referida lei federal, o projeto informa em seu art.

2° que, para a abertura do crédito solicitado, serã o utilizados recursos provenientes

de anulações de dotações orçamentárias próprias, no valor de R$75.800.000,00, e de

excesso de arrecadação da Taxa de Fiscalização Judiciária, no valor de

R$17.000.000,00.

Ademais, deve-se considerar o limite de 6% da receita corrente líquida com

despesa de pessoal para o Poder Judiciário estabelecido no art. 20, II, ”a”, da Lei

Complementar n°101, de 2000 – Lei de Responsabilida de Fiscal.
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De acordo com dados extraídos do Armazém do Sistema Integrado de

Administração Financeira – Siafi –, as despesas com pessoal do Tribunal de Justiça

do Estado, até 26/11/2009, considerando a receita corrente líquida dos últimos 12

meses e tomando-se como referência o mês de agosto, apresenta o valor de 5,5%,

portanto, dentro dos limites legais. Deve-se considerar, ainda, que segundo a

Mensagem n° 435, de 2009, que encaminhou o projeto de lei em tela a esta Casa, o

crédito suplementar será coberto com recursos do próprio Tribunal de Justiça, não

havendo aporte de recursos ordinários do Tesouro Estadual, ou seja, haverá apenas

remanejamento dos recursos orçamentários.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.973/2009, em

turno único.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Fábio Avelar - Antônio Carlos Arantes - Lafayette de

Andrada - Neider Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.215/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.215/2008 aprova o Plano

Estadual de Educação de Minas Gerais.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº

1, que apresentou. Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia e Informática, que, em sua análise do mérito, opinou pela

aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe aprova o Plano Estadual de Educação de Minas Gerais, a

vigorar nos próximos dez anos, o qual traça diretrizes, objetivos e metas para a

educação no Estado.
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Determina o art. 3º da proposição que a implantação desse plano será aferida

mediante avaliações periódicas a cada dois anos, procedidas pelo Estado, em

articulação com os Municípios e com a sociedade civil. Já o art. 4º determina que o

Estado divulgue o Plano Decenal de Educação do Estado de Minas Gerais,

possibilitando à sociedade o seu conhecimento e o acompanhamento da sua

implementação.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informa que o projeto não

encontra óbice a sua tramitação, pois estabelece o art. 2º da Lei Federal nº 10.172,

de 2001, que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem elaborar planos

decenais com base no Plano Nacional de Educação. A referida lei federal estabelece

diretrizes e metas para os três entes federativos, que devem atuar de forma

articulada, respeitadas as competências de cada um, conforme estabelecido na

Constituição da República. Isso porque a autonomia dos entes federativos não os

torna ilhas institucionais, uma vez que o constituinte originário optou expressamente

pelo modelo do federalismo cooperativo, que determina às entidades políticas o dever

de agir de forma coordenada, para que as políticas públicas sejam mais efetivas.

Entretanto, ressalta que a proposição deixa de incluir o Poder Legislativo como

participante das avaliações do Plano, razão pela qual aquela Comissão apresentou a

Emenda nº 1.

A Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, após ampla discussão

com a sociedade mineira, por meio de fórum técnico realizado em maio de 2009,

ocasião em que foram apresentadas várias sugestões ao plano, concluiu pela

apresentação do Substitutivo nº 1. Nesse substitutivo e em seus anexos, a referida

Comissão buscou aprimorar, sistematizar e estruturar o projeto de uma forma mais

concisa, objetiva e que atendesse à técnica legislativa, além de incorporar em seu

texto a matéria tratada pela Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, o projeto

original e o Substitutivo nº 1 não criam despesas para os cofres públicos, pois contêm

enunciados de caráter genérico e abstrato, que são apenas diretrizes, objetivos e

metas para a atuação do Estado na educação de sua população. Para a sua
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implementação, dotações orçamentárias devem ser alocadas em ações específicas

na Lei Orçamentária Anual - LOA -, quando de sua tramitação nesta Casa. Assim, a

proposição em análise não cria despesas para os cofres públicos. Além do mais, a

Constituição da República garante recursos para a manutenção e o desenvolvimento

do ensino, conforme dispõe seu art. 212, que determina que os Estados e os

Municípios apliquem, anualmente, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos,

compreendida a proveniente de transferências, em educação. Dessa forma, o projeto

em tela não contraria a legislação referente à matéria financeira e orçamentária, em

especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal nº 101, de

4/5/2000, razão pela qual entendemos não haver óbice à sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.215/2008, na forma do Substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia e Informática.

Com a aprovação do Substitutivo nº 1, a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão

de Constituição e Justiça, fica prejudicada.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio - Adelmo

Carneiro Leão - Inácio Franco - Jayro Lessa - Juarez Távora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.429/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itapagipe o imóvel que especifica.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/6/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a matéria a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.429/2009 tem como finalidade conferir autorização legislativa
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para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Itapagipe imóvel com área

de 352m², a ser desmembrado de área com 2.506,50m², situado nesse Município, e

registrado sob o nº 1.556 no Livro 2-F do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Itapagipe.

A alienação de patrimônio público deve observar o art. 18 da Constituição mineira,

que exige autorização legislativa para a efetivação da transferência de domínio. No

âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37,

inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da

administração pública, no seu art. 17, impõe, além da referida autorização, a

necessidade de existência de interesse público devidamente justificado.

Esta exigência está plenamente atendida com a finalidade expressa no parágrafo

único do art. 1º do projeto, pois o imóvel se destina à ampliação da Escola Municipal

Gil Brasileiro da Silva, objetivando atender à demanda escolar daquela comunidade.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição determina que o

bem reverterá ao patrimônio do Estado, se, no prazo de três anos contados da

lavratura da escritura pública de doação, não for utilizado com a finalidade estipulada.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei nº 3.429/2009, no 1º turno.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Neider Moreira - Ronaldo Magalhães -

Delvito Alves - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.429/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria Deputado Zé Maia e visa autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Itapagipe o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

esta a considerou jurídica, constitucional e legal na forma apresentada. Cabe agora a

este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua competência, conforme

o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.429/2009 tem por objetivo promover a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa fazer transferência de titularidade de

imóvel constituído de área com 352m², a ser desmembrado de área com 2.506,50m²,

situado nesse Município.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear o negócio jurídico em

causa, prevê o parágrafo único do art. 1º do projeto que o imóvel será destinado à

ampliação da Escola Municipal Gil Brasileiro da Silva.

A alienação a ser realizada está revestida de garantia, uma vez que o art. 2º do

projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, se, no prazo de três

anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não for utilizado com a

finalidade prevista.

A proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência de

domínio de bens públicos, além de não criar despesas para o erário nem acarretar

repercussão na Lei Orçamentária. Encontra-se, pois, em conformidade com o § 2º do

art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e dos balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.429/2009, no 1º

turno.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Neider Moreira -

Fábio Avelar.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.797/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O Tribunal de Justiça, por seu Presidente, encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei

nº 3.797/2009, que dá nova redação ao parágrafo único do art. 12 da Lei nº 10.856,

de 5/8/92.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/10/2009, foi a proposição distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, para parecer.

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

constitucionalidade e legalidade na forma do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende alterar norma relativa a adicional de

insalubridade devido a servidor do Poder Judiciário que trabalhe habitualmente em

local insalubre ou em contato permanente com substância tóxica, radioativa ou que

represente risco de contágio.

O pagamento do referido adicional encontra-se previsto no art. 12 da Lei nº 10.856,

de 5/8/92. Na forma da legislação vigente, ele compreende percentuais variáveis em

razão do grau de insalubridade. Assim, nos termos do parágrafo único do art. 12 da

citada lei, para o cálculo do adicional, os percentuais de 10%, 20% e 30% incidem

sobre o valor do padrão de vencimento PJ-A22 dos Quadros de Servidores do Poder

Judiciário.

A proposta encaminhada visa a alterar a base de cálculo dos valores desse

adicional. Prevê que os percentuais passem a incidir sobre o valor do primeiro padrão

da classe inicial da carreira de Técnico Judiciário. Por força da Lei nº 16.645, de

5/1/2007, esse padrão de vencimento é o PJ-42.

A proposta encontra-se no rol de competências do Estado para legislar. Ademais,

foi observada a regra de reserva de iniciativa do processo legislativo prevista no art.

66, inciso IV, da Constituição do Estado, já que a medida foi proposta pelo Tribunal

de Justiça, por meio do seu Presidente. Assim, numa análise preliminar, quanto aos

aspectos formais de juridicidade, legalidade e juridicidade, de competência desta

Comissão, podemos afirmar que não há óbice para a tramitação da matéria nesta

Casa.

Outro aspecto jurídico a ser observado é que a proposição em análise deve

adequar-se à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF – Lei Complementar Federal nº

101, de 4/5/2000, uma vez que a implementação das medidas nela consignadas

acarretará aumento de despesa com pessoal. A LRF conceitua, em seu art. 18,
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despesa com pessoal e estabelece limites para os referidos gastos nos arts. 19 e 20.

No art. 16, exige, ainda, que qualquer ato que acarrete aumento de despesa seja

acompanhado da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que

deve entrar em vigor e nos dois exercícios subsequentes, bem como da declaração

do ordenador de despesa de que o aumento pretendido tem adequação orçamentária

e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual

de Ação Governamental e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A esse respeito,

informamos que foi encaminhado a esta Casa o Ofício nº 361/2009-Gapre/Seplag,

com o relatório contendo dados sobre o impacto orçamentário-financeiro decorrente

do reajuste proposto. Esses dados e a respectiva adequação aos comandos da Lei

de Responsabilidade Fiscal serão, no momento oportuno, analisados pela Comissão

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

É necessário destacar que a norma prevista no art. 2º do projeto, ao prever que as

despesas decorrentes da aplicação da lei correrão por conta dos créditos

orçamentários consignados ao Poder Judiciário, não inova o ordenamento jurídico.

Por isso, propomos a supressão desse dispositivo, por considerá-lo inócuo, razão

pela qual apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer.

Finalmente, cumpre destacar que a redação do art. 13 da lei que o projeto pretende

alterar apresenta impropriedade técnica, já que usa expressão vaga, o que gera

diferentes interpretações e, consequentemente, grande insegurança no mundo

jurídico. Isso porque o referido artigo dispõe que o adicional de periculosidade é

devido ao servidor que trabalhe habitualmente com risco de vida. Essa redação gera

constante dúvida quanto ao direito ao adicional pelos Oficiais de Justiça Avaliadores,

servidores que comumente são surpreendidos com jurisdicionados violentos e

costumeiramente ameaçados ou agredidos no cumprimento de mandados judiciais. A

atividade exercida rotineiramente por esses servidores tem natureza perigosa, o que

enseja o direito ao recebimento do adicional. Entretanto, o aplicador do direito

interpreta o citado art. 13 de diferentes formas, ora entendendo que esses servidores

fazem jus ao adicional, ora não.

Sabemos que interpretar a lei, como assevera Clóvis Bevilaqua, “é revelar o

pensamento que anima suas palavras, daí por que, se é o próprio legislador quem



____________________________________________________________________________
1181

declara esse pensamento, a interpretação se diz autêntica e se realiza por meio de

outra lei”. No mesmo sentido, Machado Netto preleciona que “a interpretação pode

ser autêntica ou legislativa se ela parte do legislador, através de uma lei (secundária)

que estatui normativamente a interpretação que se deve dar a outra lei (primária)”.

Aderindo a esse entendimento, militam as lições de Hermes Lima, que ensina que “a

interpretação autêntica é declarar, de maneira formal e obrigatória, como deve ser

compreendida a lei anterior”, e de Limongi França, que aduz que “àquele a quem é

dado fazer leis também concerne, por útil e necessário, elucidar o conteúdo do

respectivo mandamento”.

Visando a introduzir no ordenamento jurídico norma interpretativa, que busca dar

segurança jurídica aos destinatários da norma interpretada, apresentamos a Emenda

nº 2 na conclusão deste parecer. Ela pretende tão somente explicitar a concessão de

benefício já criado por lei a determinada categoria de servidores. Trata-se de

interpretação autêntica do legislador, razão pela qual não se trata de emenda que

implica aumento de despesa em projeto de iniciativa legislativa privativa do

Presidente do Tribunal de Justiça, o que seria vedado ao parlamentar ou a qualquer

das comissões desta Casa.

Por fim, destacamos que regras semelhantes existem no ordenamento jurídico de

outros entes da Federação, como nos Estados do Amapá, Pará, Paraná e Rio Grande

do Sul.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.797/2009 com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentamos a seguir.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 2º.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... – O art. 13 da Lei nº 10.856, de 5 de agosto de 1992, passa a vigorar com a

seguinte redação:

‘Art. 13 – O adicional de periculosidade é devido ao servidor que trabalhe

habitualmente com risco de vida, no percentual de 40 % (quarenta por cento),
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incidindo sobre o vencimento do respectivo padrão.

Parágrafo único – Para fins do disposto neste artigo, considera-se trabalho habitual

com risco de vida a atividade exercida pelo servidor ocupante do cargo de Oficial de

Justiça Avaliador.’.”.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.938/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em exame é do Governador do Estado e visa autorizar o Poder

Executivo a doar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra – o

imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a possível

repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.938/2009 tem por escopo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Instituto Nacional de

Colonização e Reforma Agrária – Incra – o imóvel denominado Fazenda Vereda

Funda, com área de 4.906,6647ha, situado no Município de Rio Pardo de Minas.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o parágrafo único do art.

1º do projeto estabelece que o terreno será destinado ao assentamento de

trabalhadores rurais que residem na região há vários anos, e o art. 2º prevê sua

reversão ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura

da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada essa destinação ou no caso

de sua desvirtuação.

A autorização legislativa para a alienação de bem público é exigência da Lei
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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 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.

O projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário nem

implica repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.938/2009 no 1º

turno.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Antônio Júlio - Adelmo Carneiro Leão -

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.971/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itueta o imóvel que especifica.

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. Cabe agora a este órgão colegiado analisá-la no

âmbito de sua competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art.

102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.971/2009 tem como finalidade conferir autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Itueta um imóvel com área

de 10.000m², situado na Rua Santo Antônio, s/nº, Distrito de Quatituba, naquele

Município.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear o negócio jurídico em

causa, prevê o parágrafo único do art. 1º do projeto que o imóvel será destinado ao
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funcionamento de escola municipal e à construção na área vaga do terreno de local

para abrigar o Programa Pró-Infância.

No mesmo sentido, a alienação a ser realizada está revestida de garantia, uma vez

que o art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no

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

utilizado com a finalidade prevista.

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. 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 elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Por fim, ressaltamos que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, dá nova redação ao parágrafo único do art. 1º, com a

finalidade de adequá-lo à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.971/2009, no

1° turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comis são de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Adelmo Carneiro Leão - Jayro Lessa -

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.975/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar à Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg

- o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou. Agora, vem a este órgão colegiado a fim de

receber parecer quanto a possível repercussão financeira que poderá originar,
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conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.975/2009 tem por escopo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar à Universidade do Estado de

Minas Gerais - Uemg - o imóvel constituído pelo terreno com 32,2208ha - o que

corresponde a 322.208m² -, a ser desmembrado de área com 436.165,23m², situada

na Rua Luiz Delben, no Bairro Roman, antiga Sericícola, no Município de Barbacena.

Atendendo ao interesse público que deve nortear as ações da administração

pública, o art. 2º determina que o referido bem destina-se à construção do câmpus da

Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - no Município de Barbacena.

Ademais, o art. 3º prevê a sua reversão ao patrimônio do Estado se, no prazo de

cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não for utilizado

com a finalidade estabelecida.

A transferência de domínio de patrimônio público necessita de autorização do Poder

Legislativo por exigência do § 2º do art. 105 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. Esse

dispositivo determina que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Cabe ressaltar que em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e

Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, apenas para adequar seu texto à técnica

legislativa.

O projeto de lei em análise atende aos preceitos legais sobre a alienação de bens

públicos, não acarreta despesas para o erário nem implica repercussão na Lei

Orçamentária. Portanto, pode ser transformado em lei.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.975/2009, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Adelmo Carneiro Leão - Jayro Lessa -
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Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Inácio Franco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.175 /2007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.175/2007, de autoria da Deput ada Ana Maria Resende, que

dispõe sobre a obrigatoriedade da comunicação de nascimentos sem identificação de

paternidade à Defensoria Pública, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.175/2007

Torna obrigatória a comunicação de nascimentos sem identificação de paternidade

à Defensoria Pública.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Os oficiais de registro civil das pessoas  naturais do Estado remeterão,

mensalmente, por escrito, ao núcleo da Defensoria Pública de sua circunscrição, a

relação dos registros de nascimento lavrados em seus cartórios nos quais não conste

a identificação de paternidade.

§ 1° – A relação de que trata o “caput” conterá os dados informados no ato do

registro de nascimento, inclusive o endereço e o telefone da mãe do recém-nascido, e

o nome e o endereço do suposto pai, se indicado.

§ 2° – Na lavratura do registro de nascimento a que  se refere o “caput”, a mãe será

informada sobre seu direito de indicar o suposto pai, conforme o disposto no art. 2° da

Lei Federal n° 8.560, 29 de dezembro de 1992, e de propor ação de investigação de

paternidade, em nome da criança, para inclusão do nome do pai no registro.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.560 /2007
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.560/2007, de autoria do Deput ado Juninho Araújo, que torna

obrigatória às construtoras e às imobiliárias a especificação da tensão da rede

elétrica, nos respectivos pontos de energia, dos imóveis que serão vendidos e

alugados, foi aprovado no 2° turno, na forma do ven cido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.560/2007

Torna obrigatória a identificação da voltagem em imóveis novos, nos termos que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – É obrigatória a identificação, pelo forne cedor, nos pontos de energia

elétrica de imóvel novo, residencial ou comercial, de voltagem diferente da

estabelecida como padrão para o Estado.

Art. 2° – O descumprimento do disposto nesta lei su jeita o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 a 60 da Lei Federal n° 8.078 , de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.032 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.032/2008, de autoria do Deput ado Ruy Muniz, que dispõe

sobre a concessão de nova placa pelo Departamento Estadual de Trânsito – Detran-

MG – ao proprietário de veículo automotor que tiver placa clonada, foi aprovado no 2°

turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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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 N° 2.032/2008

Dispõe sobre a substituição da placa de veículo automotor que tiver sido clonada.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O proprietário de veículo automotor cuja placa tiver sido clonada terá

direito à substituição da placa, após a comprovação da clonagem, mediante processo

administrativo.

Parágrafo único – O novo emplacamento e a nova documentação do veículo a que

se refere o “caput” serão providenciados sem custo para o proprietário.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Vanderlei Miranda, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.207/2008

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 2.207/2008, de autoria da  Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial, que aprova, de conformidade com o disposto no art.

62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que

especifica, foi aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.207/2008

Aprova, de conformidade com o disposto no inciso XXXIV do art. 62 da Constituição

do Estado, a alienação das terras devolutas que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° – Fica aprovada, de conformidade com o disp osto no inciso XXXIV do art.

62 da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas especificadas no

Anexo desta resolução, observada a enumeração dos respectivos beneficiários.



____________________________________________________________________________
1189

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Resolução n° , de de de 2009)

* - A tabela a que se refere o Anexo acima foi publicada no “Diário do Legislativo”

de 12.12.2009.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.366 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.366/2008, de autoria do Deput ado Fahim Sawan, que

determina aos hospitais, às casas de saúde e às clínicas conveniadas com o SUS

colocarem em local visível e de maior circulação de público letreiro com a seguinte

frase: "Temos convênio com o SUS", na forma que menciona, foi aprovado no 2°

turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.366/2008

Acrescenta dispositivo ao art. 3° da Lei n o 16.279, de 20 de julho de 2006, que

dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica acrescentado ao art. 3° da Lei n o 16.279, de 20 de julho de 2006, o

seguinte parágrafo único:

“Art. 3° – (...)

Parágrafo único – As instituições a que se refere o “caput” que forem conveniadas

com o Sistema Único de Saúde – SUS – afixarão, em local visível de sua fachada

externa, letreiro com a frase “Temos convênio com o SUS”, o símbolo oficial do SUS

e a relação das especialidades de saúde oferecidas pelo convênio.".
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

53/2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar n° 53/2009, de autori a do Governador do Estado,

que altera a Lei n° 5.301, de 16 de outubro de 1969 , que contém o Estatuto dos

Militares do Estado de Minas Gerais, e a Lei Complementar n° 95, de 17 de janeiro de

2007, foi aprovado no 2° turno, na forma do Substit utivo n° 1 ao vencido no 1° turno,

com as Emendas n°s 3 a 11.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 53/2009

Altera a Lei n° 5.301, de 16 de outubro de 1969, qu e contém o Estatuto dos

Militares do Estado de Minas Gerais, a Lei Complementar n° 76, de 13 de janeiro de

2004, a Lei Complementar n° 95, de 17 de janeiro de  2007, e a Lei Delegada n° 37, de

13 de janeiro de 1989.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O § 8° do art. 13 da Lei n° 5.301, de 16 de outubro de 1969, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13 – (...)

§ 8° – Poderão concorrer ao CHO os Subtenentes, os 1°s-Sargentos e os 2°s-

Sargentos que tenham, no mínimo, quinze anos e, no máximo, vinte e quatro anos de

efetivo serviço na instituição militar estadual até a data da matrícula.”.

Art. 2° – O art. 26 da Lei n° 5.301, de 1969, fica acrescido dos seguintes inciso IX e

parágrafo único:

“Art. 26 – (...)
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IX – prorrogação por sessenta dias da licença-maternidade prevista no inciso XVIII

do “caput” do art. 7° da Constituição da República,  concedida à militar.

Parágrafo único – O direito a que se refere o inciso IX do “caput” fica condicionado

à concessão de igual benefício à servidora pública civil do Poder Executivo.”.

Art. 3° – Ficam acrescentadas ao inciso I do art. 5 9 da Lei n° 5.301, de 1969, as

seguintes alíneas “e” e “f”:

“Art. 59 – (...)

I – (...)

e) Adicional de Desempenho – ADE –;

f) auxílio-invalidez;”.

Art. 4° – A Lei n° 5.301, de 1969, fica acrescida d os seguintes arts. 59-A, 59-B, 59-C

e 59-D:

“Art. 59-A – O Adicional de Desempenho – ADE – constitui vantagem

remuneratória, concedida mensalmente ao militar que tenha ingressado nas

instituições militares estaduais após a publicação da Emenda à Constituição n° 57, de

15 de julho de 2003, ou que tenha feito a opção prevista no art. 115 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, e que cumprir os

requisitos estabelecidos no art. 59-B.

§ 1° – O valor do ADE será determinado a cada ano, levando-se em conta o

número de Avaliações de Desempenho Individual – ADIs – satisfatórias obtidas pelo

militar, nos termos desta lei.

§ 2° – O militar da ativa, ao manifestar a opção de  que trata o “caput”, fará jus ao

ADE a partir do exercício subsequente, observados os requisitos previstos nesta lei.

§ 3° – A partir da data da opção pelo ADE, não serã o concedidas novas vantagens

por tempo de serviço ao militar, asseguradas aquelas já concedidas.

§ 4° – O militar poderá utilizar o período anterior  à sua opção pelo ADE, que será

considerado de desempenho satisfatório, salvo o período já computado para

obtenção de adicional por tempo de serviço na forma de quinquênio.

§ 5° – O somatório de percentuais de ADE e de adici onais por tempo de serviço na

forma de quinquênio ou trintenário não poderá exceder a 90% (noventa por cento) da

remuneração básica do militar.
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Art. 59-B – São requisitos para a obtenção do ADE:

I – a estabilidade do militar, nos termos do art. 7°;

II – o número de resultados satisfatórios obtidos pelo militar na ADI.

§ 1° – Para fins do disposto no inciso II do “caput ”, considera-se satisfatório o

resultado igual ou superior a 70% (setenta por cento).

§ 2° – O período anual considerado para aferição da  ADI terá início no dia e mês do

ingresso do militar nas instituições militares estaduais ou de sua opção pelo ADE.

§ 3° – Na ADI serão considerados como fatores de av aliação:

I – a Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade – AADP;

II – o conceito disciplinar;

III – o treinamento profissional básico.

§ 4° – A regulamentação da ADI, no que se refere ao s incisos I e III do § 3°, poderá

ser delegada ao Comandante-Geral da instituição militar estadual.

Art. 59-C – Os valores máximos do ADE correspondem a um percentual da

remuneração básica do militar, estabelecido conforme o número de ADIs com

desempenho satisfatório por ele obtido, assim definidos:

I – para três ADIs com desempenho satisfatório: 6% (seis por cento);

II – para cinco ADIs com desempenho satisfatório: 10% (dez por cento);

III – para dez ADIs com desempenho satisfatório: 20% (vinte por cento);

IV – para quinze ADIs com desempenho satisfatório: 30% (trinta por cento);

V – para vinte ADIs com desempenho satisfatório: 40% (quarenta por cento);

VI – para vinte e cinco ADIs com desempenho satisfatório: 50% (cinquenta por

cento);

VII – para trinta ADIs com desempenho satisfatório: 60% (sessenta por cento).

§ 1° – O valor do ADE a ser pago ao militar será ca lculado por meio da

multiplicação do percentual de sua remuneração básica definido nos incisos do

“caput” pela centésima parte do resultado obtido na ADI no ano de cálculo do ADE.

§ 2° – O militar que fizer jus à percepção do ADE c ontinuará percebendo o adicional

no percentual adquirido, até atingir o número necessário de ADIs com desempenho

satisfatório para alcançar o nível subsequente definido nos incisos do “caput” deste

artigo.
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§ 3° – O valor do ADE não será cumulativo, devendo o percentual apurado a cada

nível substituir o percentual anteriormente percebido pelo militar.

§ 4° – O militar que não for avaliado por estar tot almente afastado por mais de

cento e vinte dias de suas atividades devido a problemas de saúde terá o resultado

de sua ADI fixado em 70% (setenta por cento), enquanto perdurar essa situação.

§ 5° – Se o afastamento previsto no § 4° for decorr ente de acidente de serviço ou

moléstia profissional, o militar permanecerá com o resultado da sua última ADI, se

este for superior a 70% (setenta por cento).

§ 6° – Ao militar afastado parcialmente do serviço,  dispensado por problemas de

saúde, serão asseguradas, pelo Comandante-Geral da instituição militar estadual,

condições especiais para a realização da ADI, observadas suas limitações.

§ 7° – O militar afastado do exercício de suas funç ões por mais de cento e vinte

dias, contínuos ou não, durante o período anual considerado para a ADI, não será

avaliado quando o afastamento for devido a:

I – licença para tratar de interesse particular, sem vencimento;

II – ausência, extravio ou deserção;

III – privação ou suspensão de exercício de cargo ou função, nos casos previstos

em lei;

IV – cumprimento de sentença penal ou de prisão judicial, sem exercício das

funções;

V – exercício temporário de cargo público civil.

Art. 59-D – O ADE será incorporado aos proventos do militar quando de sua

transferência para a inatividade, em valor correspondente a um percentual da sua

remuneração básica, estabelecido conforme o número de ADIs com desempenho

satisfatório por ele obtido, respeitados os seguintes percentuais máximos:

I – para trinta ADIs com desempenho satisfatório: até 70% (setenta por cento);

II – para vinte e nove ADIs com desempenho satisfatório: até 66% (sessenta e seis

por cento);

III – para vinte e oito ADIs com desempenho satisfatório: até 62% (sessenta e dois

por cento);

IV – para vinte e sete ADIs com desempenho satisfatório: até 58% (cinquenta e oito
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por cento);

V – para vinte e seis ADIs com desempenho satisfatório: até 54% (cinquenta e quatro

por cento).

§ 1° – O valor do ADE a ser incorporado aos provent os do militar quando de sua

transferência para a inatividade será calculado por meio da multiplicação do

percentual definido nos incisos I a V do “caput” pela centésima parte do resultado da

média aritmética simples dos resultados satisfatórios obtidos nas ADIs durante sua

carreira.

§ 2° – Para fins de incorporação aos proventos dos militares que não alcancem o

número de resultados satisfatórios definidos nos incisos do “caput”, o valor do ADE

será calculado pela média aritmética das últimas sessenta parcelas do ADE

percebidas anteriormente à sua transferência para a inatividade ou à instituição da

pensão.”.

Art. 5° – A Lei n° 5.301, de 1969, fica acrescida d o seguinte art. 94-A:

“Art. 94-A – Os proventos dos militares da reserva remunerada e dos reformados

corresponderão aos mesmos vencimentos dos militares da ativa, do mesmo posto ou

graduação, respeitadas as vantagens provenientes de adicional de desempenho ou

tempo de serviço, nos termos da Constituição do Estado.”.

Art. 6° – O art. 101 da Lei n° 5.301, de 1969, pass a a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 101 – Os militares têm direito de gozar, por ano, vinte e cinco dias úteis de

férias.”.

Art. 7° – O art. 104 da Lei n° 5.301, de 1969, fica  acrescido do seguinte parágrafo

único:

“Art. 104 – (...)

Parágrafo único – Para cada cinco dias de férias anuais cassadas e não gozadas,

será acrescido um dia, para efeito de contagem do tempo de serviço do militar.”.

Art. 8° – O art. 136 da Lei n° 5.301, de 1969, fica  acrescido dos seguintes §§ 13 e

14:

“Art. 136 – (...)

§ 13 – A policial militar e a bombeiro militar poderão requerer sua transferência para
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a reserva remunerada aos vinte e cinco anos de efetivo serviço, com proventos

integrais, vedada a contagem de qualquer tempo fictício não prevista nesta lei.

§ 14 – A policial militar e a bombeiro militar, quando de sua transferência para a

reserva, nos termos do § 13 deste artigo, serão promovidas ao posto ou à graduação

imediata, se tiverem, no mínimo, um ano de serviço no posto ou graduação, desde

que satisfaçam os requisitos estabelecidos nos incisos I e IV do “caput” do art. 186 e

não se enquadrem nas situações previstas no art. 203 desta lei.”.

Art. 9° – O § 1° do art. 145, o § 8° do art. 184 e o inciso VI do “caput” do art. 186 da

Lei n° 5.301, de 1969, passam a vigorar com a segui nte redação:

“Art. 145 – (...)

§ 1° – O militar estável e interditado judicialment e por mais de dois anos será

reformado com proventos proporcionais, salvo na situação prevista no inciso III do art.

96, comprovada mediante laudo da Junta Militar de Saúde.

(...)

Art. 184 – (...)

§ 8° – Para a definição da quantidade de militares existentes nas turmas, serão

computados os Oficiais que preencherem o requisito previsto no inciso III do “caput”

do art. 186.

(...)

Art. 186 – (...)

VI – resultado igual ou superior a 60% (sessenta por cento) na AADP.”.

Art. 10 – A Lei n° 5.301, de 1969, fica acrescida d o seguinte art. 191-A:

“Art. 191-A – Ao militar licenciado ou dispensado em caráter temporário, em

decorrência de acidente de serviço ou moléstia profissional, cuja falta de capacidade

laborativa não seja definitiva e que não tenha participado de curso ou treinamento

exigido nos termos deste Estatuto, em decorrência do mesmo acidente ou moléstia,

será assegurada a convocação para o treinamento ou curso subsequente, de mesma

natureza, tão logo cesse sua licença ou dispensa e, se aprovado, ser-lhe-á garantida,

para fins de promoção dentro do respectivo quadro, a contagem de tempo retroativa à

data de conclusão do curso ou treinamento de que não tenha participado, observado

o disposto no parágrafo único do art. 191.”.
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Art. 11 – O inciso I, o “caput” do inciso IX e o § 4° do art. 203, o “caput” do art. 204,

o § 6° do art. 213, o “caput” do art. 214 e o art. 220 da Lei n° 5.301, de 1969, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 203 – (...)

I – estiver cumprindo sentença penal;

(...)

IX – estiver preso à disposição da justiça ou sendo processado por crime doloso

previsto:

(...)

§ 4° – As restrições previstas no inciso IX não se aplicam a militar quando

decorrentes de ação militar legítima, verificada em inquérito ou auto de prisão em

flagrante.

Art. 204 – O Oficial da ativa, ao completar trinta anos de serviço, quando de sua

transferência para a reserva, será promovido ao posto imediato, se contar, pelo

menos, um ano de efetivo serviço no posto e vinte anos de efetivo serviço na

instituição militar estadual, vedada, neste último caso, a contagem de qualquer tempo

fictício não prevista nesta lei, desde que satisfaça os requisitos estabelecidos nos

incisos I e IV do “caput” do art. 186 e não se enquadre nas situações previstas no art.

203 desta lei.

(...)

Art. 213 – (...)

§ 6° – Para a definição da quantidade de militares existentes nas turmas, serão

computadas as praças que preencherem o requisito previsto no art. 210.

(...)

Art. 214 – A promoção por tempo de serviço é devida ao Soldado de 1ª Classe que

tenha, no mínimo, dez anos de efetivo serviço e ao Cabo que tenha, no mínimo, dez

anos de efetivo serviço na mesma graduação, observado o previsto nos incisos I, II e

IV do “caput” do art. 186, nos arts. 187, 194, 198 e nos incisos I a VII e IX do “caput” e

nos parágrafos do art. 203.

(...)

Art. 220 - Ao completarem trinta anos de serviço, quando de sua transferência para
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a reserva, a praça da ativa será promovida à graduação imediata, e o Subtenente, ao

posto de 2º Tenente, desde que:

I - contem pelo menos um ano de exercício na graduação;

II - contem vinte anos de efetivo serviço na instituição militar estadual, vedada a

contagem de qualquer tempo fictício não previsto nesta lei;

III - satisfaçam os requisitos estabelecidos nos incisos I e IV do “caput” do art. 186;

IV - não se enquadrem nas situações previstas no art. 203 desta lei.”.

Art. 12 – A Lei n° 5.301, de 1969, fica acrescida d o seguinte art. 221-A:

“Art. 221-A – Os conceitos emitidos pela Comissão de Promoções dos Oficiais –

CPO – e pela Comissão de Promoções das Praças – CPP – serão fundamentados.”.

Art. 13 – O § 4° do art. 223 da Lei n° 5.301, de 19 69, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 223 – (...)

§ 4° – Das decisões do Comandante-Geral caberá recu rso ao Governador do

Estado, cuja decisão poderá ser precedida de parecer da Advocacia-Geral do

Estado.”.

Art. 14 – A Lei n° 5.301, de 1969, fica acrescida d os seguintes arts. 240-C, 240-D e

240-E:

“Art. 240-C – Considera-se consumada a deserção prevista no art. 240-A no nono

dia de ausência do militar, sem licença, da unidade em que serve ou do lugar em que

deve permanecer.

Art. 240-D – Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir para vinte horas semanais

a jornada de trabalho do militar legalmente responsável por pessoa com deficiência.

Art. 240-E – Considera-se em serviço o militar do Estado que, intimado, for prestar,

no período de folga ou descanso, esclarecimentos em procedimento ou processo

administrativo ou judicial acerca de fato em que se tenha envolvido em razão do

exercício de sua função.”.

Art. 15 – A alínea “b” do inciso I do “caput” do art. 44 da Lei Delegada n° 37, de 13

de janeiro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação, e o artigo fica acrescido

do parágrafo único a seguir:

“Art. 44 – (...)
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I – (...)

b) se for julgado, mediante laudo da Junta Militar de Saúde, incapaz para o

desempenho de suas atividades em decorrência de acidente no serviço ou por

moléstia profissional ou alienação mental, cegueira, estados avançados da doença de

Paget (osteíte deformante), paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,

esclerose múltipla, hanseníase, tuberculose ativa, nefropatia grave, contaminação por

radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, fibrose cística (mucoviscidose),

doença de Parkinson, neoplasia maligna, espondiloartrose ancilosante, hepatopatia

grave ou doença que o invalide inteiramente, qualquer que seja o tempo de serviço;

(...)

Parágrafo único – Ao militar reformado em virtude de invalidez permanente,

considerado incapaz para o exercício de serviço de natureza de policial-militar ou

bombeiro-militar, em consequência de acidente no desempenho de suas funções ou

de ato por ele praticado no cumprimento do dever profissional, é assegurado o

pagamento mensal de auxílio-invalidez, de valor igual à remuneração de seu posto ou

graduação, incorporado ao seu provento para todos os fins.”.

Art. 16 – Os §§ 2o e 3° do art. 1° da Lei Complementar n° 76, de 13 d e janeiro de

2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° – (...)

§ 2° – O militar poderá permanecer em disponibilida de remunerada, nos termos

desta lei complementar, com todos os direitos e garantias.

§ 3° – O militar colocado à disposição de entidade associativa, nos termos desta lei

complementar, ficará agregado ao seu quadro de origem, e, enquanto permanecer

nessa situação, computar-se-á o tempo de serviço para fins de transferência para a

reserva.”.

Art. 17 – O art. 15 da Lei Complementar n° 95, de 1 7 de janeiro de 2007, fica

acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 15 – (...)

Parágrafo único – Na promoção à graduação de 1°-Sar gento, o prazo previsto no

inciso II do art. 210 da Lei n° 5.301, de 1969, com  a redação dada por esta lei

complementar, poderá ser reduzido a dois anos.”.
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Art. 18 – O benefício a que se refere o parágrafo único do art. 44 da Lei Delegada

n° 37, de 1989, acrescentado por esta lei complemen tar, será concedido aos militares

que se encontrarem nas condições nele previstas, sem direito à retroação.

Art. 19 – O disposto no § 8° do art. 13 da Lei n° 5 .301, de 1969, com a redação

dada por esta lei complementar, no que se refere aos 2°s-Sargentos, será aplicado

aos concursos do CHO iniciados a partir do ano de 2010.

Art. 20 – Os seguintes comandos, alterados por esta lei, terão efeito retroativo a 1°

de dezembro de 2009:

I – o disposto no § 8° do art. 184, nos incisos I e  IX e no § 4° do art. 203, e no § 6°

do art. 213 da Lei n° 5.301, de 1969;

II – o disposto no parágrafo único do art. 15 da Lei Complementar n° 95, de 2007;

III – o disposto nos §§ 2° e 3° do art. 1° da Lei C omplementar n° 76, de 2004.

Art. 21 – Ficam revogados o § 9° do art. 13 e o inc iso VIII do art. 203 da Lei n°

5.301, de 1969.

Parágrafo único – A revogação do inciso VIII do art. 203 da Lei n° 5.301, de 1969,

terá efeito retroativo a 1° de dezembro de 2009.

Art. 22 – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.960 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.960/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que dispõe

sobre indenização à Associação dos Empregados da Fundação João Pinheiro, foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.960/2009

Dispõe sobre ressarcimento à Associação dos Empregados da Fundação João
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Pinheiro – AEFJP.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica a Fundação João Pinheiro autorizada a ressarcir à Associação dos

Empregados da Fundação João Pinheiro – AEFJP – os gastos despendidos com a

edificação da sede do seu Clube Campestre, em imóvel de sua propriedade, situado

na Avenida José Cândido da Silveira, n° 2.000, Bair ro Horto Florestal, no Município

de Belo Horizonte.

Art. 2° – O valor do ressarcimento de que trata o a rt. 1° será apurado em laudo

pericial do setor de engenharia e agrimensura da Superintendência Central de

Recursos Logísticos e Patrimônio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

– Seplag.

Art. 3° – O ressarcimento de que trata o art. 1° es tá condicionado à apresentação à

Fundação João Pinheiro dos seguintes documentos:

I – documento que comprove estar a AEFJP ativa e regularmente registrada no

Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas;

II – estatuto e ata de eleição da diretoria da AEFJP, devidamente registrados no

Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas;

III – notificação da resolução do contrato de cessão do terreno em que foram

edificadas as benfeitorias objeto de ressarcimento;

IV – comprovação da entrega do imóvel.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Vanderlei Miranda, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.005 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.005/2009, de autoria do Deput ado Fábio Avelar, que

determina o cancelamento imediato da Carteira Nacional de Habilitação – CNH –, no

Detran, dos falecidos no Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2° turno, na forma

do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
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Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.005/2009

Torna obrigatório o envio ao Detran-MG de relação de registros de óbitos para fins

de cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação – CNH.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Os Oficiais de Registro Civil das Pessoas  Naturais do Estado

encaminharão mensalmente ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais – Detran-

MG – a relação dos registros de óbito ocorridos no período, para fins de

cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação – CNH – das pessoas falecidas.

Art. 2° – O descumprimento do disposto nesta lei su jeita o infrator ao pagamento de

multa no valor de R$1.000,00 (mil reais).

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

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.115 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.115/2009, de autoria do Deput ado Almir Paraca, que autoriza

o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que especifica, foi

aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.115/2009

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

com área de 2.082m2 (dois mil e oitenta e dois metros quadrados), situado na Rua
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José Joaquim, Bairro Varginha, naquele Município, registrado sob o n° 4.429, a fls. 18

do Livro 3-H, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de escola municipal.

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

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

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

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

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.521 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.521/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Mateus Leme o imóvel que especifica, foi

aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.521/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Mateus Leme o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Mateus Leme

imóvel com área de 1.512m² (mil quinhentos e doze metros quadrados), situado na

Rua Silva Leão, Distrito de Azurita, naquele Município, registrado sob o n° 3.576, a

fls. 30 do Livro 3-B, no Cartório do 1° Ofício do R egistro de Imóveis da Comarca de

Mateus Leme.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de escola municipal e à construção de quadra poliesportiva.
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Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

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

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

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

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.544 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.544/2009, de autoria do Deput ado Carlos Gomes, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Resende Costa o imóvel que

especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.544/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Resende Costa o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Resende Costa

imóvel com área de 3.000m² (três mil metros quadrados), situado na Praça Marcos

dos Reis, Centro, naquele Município, registrado sob o n° 4.483, a fls. 258 do Livro 3-

B, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Resende Costa.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

uma policlínica.

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

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

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

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

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.
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Ronaldo Magalhães, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.619 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.619/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a

Lei n° 8.655, de 18 de setembro de 1984, que dispõe  sobre mudança de

denominação da Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. – Cemig – para Companhia

Energética de Minas Gerais – Cemig – e sobre ampliação de seu objetivo social, bem

como dá outras providências, foi aprovado no 2° tur no, na forma do vencido no 1°

turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.619/2009

Dá nova redação ao inciso II do § 1° do art. 2° da Lei n° 8.655, de 18 de setembro

de 1984, que dispõe sobre mudança de denominação da Centrais Elétricas de Minas

Gerais S.A. – Cemig – para Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig – e

sobre ampliação de seu objetivo social, e dá outra providência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O inciso II do § 1° do art. 2° da Lei n° 8.655, de 18 de setembro de 1984,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° – (...)

§ 1° – (...)

II – exercer atividades direta ou indiretamente relacionadas ao seu objeto social,

incluindo o desenvolvimento e a exploração de sistemas de telecomunicação e de

informação.”.

Art. 2° – A receita decorrente do uso das instalaçõ es de distribuição relativa às

atividades de telecomunicação previstas no inciso II do § 1° do art. 2° da Lei n° 8.655,

de 1984, com a redação dada por esta lei, será revertida em prol da modicidade

tarifária, na forma da legislação específica.
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Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2009

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO N° 5.324, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009

Aprova, de conformidade com o disposto no inciso XXXIV do art. 62 da Constituição

do Estado, a alienação das terras devolutas que especifica.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° – Fica aprovada, de conformidade com o disp osto no inciso XXXIV do art.

62 da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas especificadas no

Anexo desta resolução, observada a enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 10 de dezembro de 2009; 221º da

Inconfidência Mineira e 188º da Independência do Brasil.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, 1º-Secretário -  Hely Tarqüínio, 2º-

Secretário.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Resolução n° 5.324, d e 10 de dezembro de 2009)

* - O quadro a que se refere o anexo acima foi publicado no “Diário do Legislativo”

de 11.12.2009.

ATAS

ATA DA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2009

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Mensagens nºs 441, 442, 443, 444 e 445 e 446/2009

(encaminhando os Projetos de Lei nºs 4.069 a 4.071/2009, a Proposta de Emenda à

Constituição nº 57/2009, as Indicações dos Nomes das Sras. Suely Duque Rodarte,

Irene de Melo Pinheiro, Avani Avelar Xavier e Arminda Rosa Rodrigues da Matta

Machado, do Sr. Sebastião Antônio dos Reis e Silva, das Sras. Magda Lopes
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Campbel, Keyla Mayumi F. M. de Melo, Maria Aparecida Sanchez Coelho e Rosane

Marques Crespo Costa, do Sr. Tomás de Andrade Nogueira, da Sra. Ângela

Imaculada L. de Freitas Delben e do Sr. Faiçal David Freire para Conselheiros do

Conselho Estadual de Educação e emenda ao Projeto de Lei nº 3.864/2009,

respectivamente), do Governador do Estado - Ofício - Questão de ordem - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.072 a

4.078/2009 - Requerimentos nºs 5.165 a 5.198/2009 - Requerimentos dos Deputados

Walter Tosta, Zé Maia e Lafayette de Andrada e da Comissão de Direitos Humanos

(2) - Comunicações: Comunicações das Comissões do Trabalho, de Política

Agropecuária, de Transporte (2), de Assuntos Municipais, de Participação Popular (2),

de Turismo, de Administração Pública e de Saúde e do Deputado Carlos Pimenta -

Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Duarte Bechir e Paulo Guedes - 2ª

Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões:

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei nº

19.437 - Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final do

Projeto de Lei Complementar nº 53/2009 e dos Projetos de Lei nºs 1.175 e

1.560/2007 e 2.032/2008; aprovação; declaração de voto - Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 2.366/2008, 2.960, 3.005, 3.115, 3.521, 3.544, 3.595 e

3.619/2009 e do Projeto de Resolução nº 2.207/2008; aprovação - Votação de

Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos (2) e dos

Deputados Zé Maia e Lafayette de Andrada; aprovação - Requerimento do Deputado

Sávio Souza Cruz; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva - Requerimento

do Deputado Luiz Humberto Carneiro; deferimento; discurso do Deputado Carlos

Mosconi - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio

Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos
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Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -

Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio -

Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -

Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco

- Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho

Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri

Torres - Neider Moreira - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo

Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter

Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. 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 Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Gláucia Brandão, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário, lê a

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 441/2009*

Belo Horizonte, 2 de dezembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, o projeto de lei incluso para denominar Escola Estadual Maria

Zeli Diniz Fonseca a Escola Estadual localizada na Av. Coronel Pacífico Pinto, no

Município de Nova Serrana.
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O projeto encaminhado tem o objetivo de homenagear a cidadã Maria Zeli Diniz

Fonseca, que se destacou como benfeitora das obras de caridade educacionais e

sociais do Município, deixando um terreno como doação para a construção da

Fundação Fausto Pinto da Fonseca, instituição que mantém a Faculdade de Nova

Serrana.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu elevado apreço e

distinta consideração.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação

O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual

Maria Zeli Diniz Fonseca, de ensino fundamental e médio, à Escola Estadual de

Ensino Fundamental e Médio situada na Avenida Coronel Pacífico Pinto, no Município

de Nova Serrana.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado Escolar da

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio que, em reunião realizada no dia

22/09/09, homologou, pela unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação do

nome Escola Estadual Maria Zeli Diniz Fonseca para denominação da referida

unidade de ensino.

Maria Zeli Diniz Fonseca, natural de Itapecerica, foi uma cidadã exemplar, que se

destacou como benfeitora das obras de caridade educacionais e sociais do município,

deixando um terreno como doação para a construção da Fundação Fausto Pinto da

Fonseca, instituição que mantém a Faculdade de Nova Serrana.

A homenageada nasceu em 10/12/1919 e faleceu em 25/04/2007.

Cumpre registrar que, no Município de Nova Serrana, não existem estabelecimento,

instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena conformidade com

os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de 21/12/1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, estando,

assim, em condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembleia Legislativa

do Estado.
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Belo Horizonte, 12 de novembro de 2009.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado da Educação.

PROJETO DE LEI Nº 4.069/2009

Dá a denominação de Escola Estadual Maria Zeli Diniz Fonseca à Escola Estadual

localizada no Município de Nova Serrana.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Maria Zeli Diniz Fonseca à Escola

Estadual localizada na Av. Coronel Pacífico Pinto, no Município de Nova Serrana.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM N° 442/2009*

Belo Horizonte, 2 de dezembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa egrégia Assembleia Legislativa, o incluso projeto de lei, que altera

o art. 30 da Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008, que disciplina o Acordo de

Resultados e o Prêmio por Produtividade no âmbito do Poder Executivo e dá outras

providências.

O propósito do projeto é fortalecer o sistema de mérito na Administração Pública

Estadual, reconhecendo e valorizando os servidores que entregam bons resultados.

Cumpre, na oportunidade, ressaltar que a proposta não altera a premissa de

responsabilidade fiscal inerente ao atual modelo de gestão, na medida em que o

pagamento do prêmio por produtividade continuará condicionado ao resultado fiscal

positivo do Estado.

São estas, pois, as razões que me levam a submeter à análise dessa augusta Casa

o projeto.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.070/2009
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Altera o art. 30 da Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008, que disciplina o Acordo de

Resultados e o Prêmio por Produtividade no âmbito do Poder Executivo e dá outras

providências.

Art. 1º - O art. 30 da Lei nº 17.600, de 1º de julho 2008, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 30 - O valor do Prêmio por Produtividade percebido pelo servidor nos termos

desta seção não poderá ser superior a duas vezes o valor da última remuneração

percebida no período de referência, excluídos os eventuais e atrasados.”.

Art. 2º - Fica sujeito aos efeitos desta lei o Prêmio por Produtividade relativo ao

período de referência de 2009.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 443/2009*

Belo Horizonte, 1º de dezembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia

Assembleia Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza o Poder Executivo a doar

imóvel e suas benfeitorias ao Município de São Gonçalo do Rio Preto.

A liberação patrimonial prevista na proposta tem em vista acolher solicitação da

Administração daquele Município, que já ocupa o imóvel em atividades diversas. É

seu propósito instalar no local a sua Secretaria Municipal de Saúde, providência que

resultará em melhoria significativa nos serviços daquela Pasta, facilitando o acesso

dos usuários às suas dependências, com o consequente avanço nos indicadores de

qualidade de vida para a comunidade.

São estas as razões que me levam a solicitar a aprovação do projeto.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.071/2009
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Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Rio Preto o

imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Gonçalo do

Rio Preto o imóvel com área de 360,00m2 (trezentos e sessenta metros quadrados),

situado na Rua Peixe Vivo, s/nº, na sua sede, registrado sob o nº 2.872 do Livro nº 2,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantina.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” destina-se ao funcionamento da

Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo do Rio Preto.

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.”

- 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 444/2009*

Belo Horizonte, 4 de dezembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia, proposta

de emenda à Constituição que acrescenta parágrafo ao art. 140 da Constituição do

Estado.

A proposta estabelece que o cargo de Delegado de Polícia Civil, privativo de

bacharel em direito, integra, para todos os fins, as carreiras jurídicas do Estado.

Por entendê-la relevante, e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço

anexar Exposição de Motivos da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

nobres pares a apensa proposta de emenda à Constituição.

Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais:

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência minuta de
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proposta de emenda à Constituição que acrescenta parágrafo ao art. 140 da

Constituição do Estado.

Pelo referido dispositivo, o cargo de Delegado de Polícia Civil, privativo de bacharel

em direito, passa a integrar, para todos os fins, as carreiras jurídicas do Estado.

O acréscimo em questão vem resgatar reivindicação histórica e justificada dos

Delegados de Polícia, para lhes reconhecer “status” de igualdade e importância frente

a outras carreiras jurídicas típicas do Estado.

A atividade de polícia judiciária tem no Delegado de Polícia seu elemento central e

grande protagonista, cujas habilidades estão a lhe exigir muito mais que grande

senso de investigação, mas, principalmente, domínio cada vez mais complexo das

especifidades das ciências penais.

Conquanto as demais carreiras jurídicas guardem suas peculiaridades, a

associação pretendida revela a importância e destaque diferenciado que o

Constituinte derivado passa a emprestar aos Delegados de Polícia, servindo de porto

seguro para nortear a condução das políticas em favor de seus titulares.

Cumpre ressaltar que a medida contida na proposta ora apresentada está em

consonância com o disposto no art. 19 de Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de

2000, promovendo a valorização dos servidores públicos sem comprometer o

equilíbrio orçamentário e financeiro do Estado.

Esses, os motivos que me levam a submeter-lhe a apensa minuta de proposta de

emenda à Constituição.

Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 57/2009

Acrescenta parágrafo ao art. 140 da Constituição do Estado.

Art. 1º - O art. 140 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte § 4º:

“Art. 140 - (...)

§ 4º - O cargo de Delegado de Polícia Civil, privativo de bacharel em direito, integra,

para todos os fins, as carreiras jurídicas do Estado.”

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.”

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Sargento

Rodrigues e outros.
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- Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição nº 14/2007, nos termos do § 2º do

art. 173 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 445/2009*

Belo Horizonte, 3 de dezembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “b” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado,

submeto à apreciação dessa Egrégia Assembleia Legislativa os nomes dos indicados

para as funções de Conselheiro do Conselho Estadual de Educação:

1) Para a Câmara de Ensino Fundamental:

1.1. Indicação da Sociedade Civil - “ex vi” da alínea ‘c’ do inciso II do art. 3º da Lei

Delegada nº 31, de 28 de agosto de 1985:

Suely Duque Rodarte;

1.2. Indicações de livre escolha do Governador - “ex vi” do inciso I do art. 3º da Lei

Delegada nº 31, de 1985:

Irene de Melo Pinheiro;

Avani Avelar Xavier;

Arminda Rosa Rodrigues da Matta Machado;

2) Para a Câmara de Ensino Médio:

2.1. Indicações da Sociedade Civil - “ex vi” da alínea ‘c’ do inciso II do art. 3º da Lei

Delegada nº 31, de 1985:

Sebastião Antônio dos Reis e Silva;

Magda Lopes Campbel;

Keyla Mayumi F. M. de Melo;

2.2. Indicações de livre escolha do Governador - “ex vi” do inciso I do art. 3º da Lei

Delegada nº 31, de 1985:

Maria Aparecida Sanchez Coelho;

Rosane Marques Crespo Costa;

3) Para a Câmara de Ensino Superior:

3.1. Indicação da Sociedade Civil (UEMG) - “ex vi” da alínea ‘a’ do inciso II do art. 3º

da Lei Delegada nº 31, de 1985:
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Tomás de Andrade Nogueira;

3.2. Indicações de Livre Escolha do Governador - “ex vi” do inciso I do art. 3º da Lei

Delegada nº 31, de 1985:

Ângela Imaculada L. de Freitas Delben;

Faiçal David Freire.

Ressalte-se, nos termos da Lei, que todos os indicados são atuantes nas áreas

afetas às competências do Conselho Estadual de Educação, detentores de notório

saber e experiência em matéria de educação.

Além dos membros ora indicados, serão mantidos na composição do Conselho

aqueles cujos mandatos terão seu termo final em 31 de dezembro de 2011.

Nesse contexto, a indicação respeita a nova redação do art. 3º da Lei Delegada nº

31, de 1985, preservando, na composição do Conselho, a paridade entre membros

representantes da sociedade civil e membros indicados pelo Chefe do Executivo.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu elevado apreço e

distinta consideração.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 30/2009

Indicação da Sra. Suely Duque Rodarte para a função de Conselheira do Conselho

Estadual de Educação - Câmara de Ensino Fundamental - indicação da sociedade

civil.

- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 31/2009

Indicação da Sra. Irene de Melo Pinheiro para a função de Conselheira do Conselho

Estadual de Educação - Câmara de Ensino Fundamental - indicação de livre escolha

do Governador do Estado.

- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 32/2009

Indicação da Sra. Avani Avelar Xavier para a função de Conselheira do Conselho
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Estadual de Educação - Câmara de Ensino Fundamental - indicação de livre escolha

do Governador do Estado.

- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 33/2009

Indicação da Sra. Arminda Rosa Rodrigues da Matta Machado para a função de

Conselheira do Conselho Estadual de Educação - Câmara de Ensino Fundamental -

indicação de livre escolha do Governador do Estado.

- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 34/2009

Indicação do Sr. Sebastião Antônio dos Reis e Silva para a função de Conselheiro

do Conselho Estadual de Educação - Câmara de Ensino Médio - indicação da

sociedade civil.

- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 35/2009

Indicação da Sra. Magda Lopes Campbel para a função de Conselheira do

Conselho Estadual de Educação - Câmara de Ensino Médio - indicação da sociedade

civil.

- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 36/2009

Indicação da Sra. Keyla Mayumi F. M. de Melo para a função de Conselheira do

Conselho Estadual de Educação - Câmara de Ensino Médio - indicação da sociedade

civil.

- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 37/2009

Indicação da Sra. Maria Aparecida Sanchez Coelho para a função de Conselheira

do Conselho Estadual de Educação - Câmara de Ensino Médio - indicação de livre

escolha do Governador do Estado.

- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 38/2009

Indicação da Sra. Rosane Marques Crespo Costa para a função de Conselheira do

Conselho Estadual de Educação - Câmara de Ensino Médio - indicação de livre
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escolha do Governador do Estado.

- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 39/2009

Indicação do Sr. Tomás de Andrade Nogueira para a função de Conselheiro do

Conselho Estadual de Educação - Câmara de Ensino Superior - indicação da

sociedade civil (UEMG).

- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 40/2009

Indicação da Sra. Ângela Imaculada L. de Freitas Delben para a função de

Conselheira do Conselho Estadual de Educação - Câmara de Ensino Superior -

indicação de livre escolha do Governador do Estado.

- À Comissão Especial.

INDICAÇÃO Nº 41/2009

Indicação do Sr. Faiçal David Freire para a função de Conselheiro do Conselho

Estadual de Educação - Câmara de Ensino Superior - indicação de livre escolha do

Governador do Estado.

- À Comissão Especial.

MENSAGEM Nº 446/2009

- A Mensagem nº 446/2009 e a emenda ao Projeto de Lei nº 3.864/2009 foram

publicadas na edição anterior.

- O teor do ofício recebido nesta reunião foi publicado na edição anterior.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Em relação a essa Proposta de Emenda à

Constituição nº 57/2009, Sr. Presidente, devo salientar nossa felicidade porque temos

uma proposta similar. Certamente o Regimento Interno determinará que ela seja

anexada à proposta de nossa autoria. Portanto, essa última mensagem do

Governador vem fazer jus aos Delegados de Polícia incluindo-os na carreira jurídica.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa 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 Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.072/2009

Altera o art. 1º da Lei nº 1.645, de 16 de setembro de 1957, que declara de utilidade

pública o Asilo São Vicente e Santo Antônio, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 1.645, de 16 de setembro de 1957, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Instituição Social São Vicente e Santo

Antônio, com sede no Município de Uberlândia.”.

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

Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2009.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: O Asilo São Vicente e Santo Antônio foi fundado pela Conferência

Nossa Senhora do Carmo da Sociedade de São Vicente de Paulo em 1920 e recebeu

o título de utilidade pública estadual por meio da Lei nº 1.645, de 1957.

Entretanto, assembleia geral dos seus associados, em reunião realizada em

10/1/2005, alterou sua denominação para Instituição Social São Vicente e Santo

Antônio.

Ressalte-se que a entidade continua com o firme propósito de servir

desinteressadamente à coletividade e atende aos requisitos exigidos pela Lei nº

12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública.

Visando regularizar sua documentação, que valida a nova denominação, contamos

com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei, que dá nova

redação ao art. 1º da Lei nº 1.645.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.073/2009

Dá denominação à estrada que liga os Municípios de Palmópolis a Rio do Prado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Clemente Ribeiro de Araújo a rodovia que liga os
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Municípios de Palmópolis a Rio do Prado.

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

Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2009.

Sebastião Costa

Justificação: Clemente Ribeiro de Araújo - Quelé Araújo, como era conhecido -

nasceu em Rubim, no ano de 1925. Filho de Gervina Ribeiro de Araújo e Gustavo

Araújo, ainda jovem se mudou para Palmópolis, então Distrito de Rio do Prado. Ali se

fixou, constituiu família e desenvolveu a atividade de produtor rural. Figura afável,

trabalhador incansável, dedicou-se à política, vindo a eleger-se Vereador e Vice-

Prefeito, tornando-se referência de homem público naquela região.

Clemente Ribeiro teve destacada atuação no movimento que culminou com a

emancipação política de Palmópolis. Sua personalidade era marcada pelo carisma e

pelo espírito obsessivo de luta. Durante vida não mediu esforços para levar o asfalto

até sua cidade. Veio a falecer aos 12/6/96, sem realizar seu sonho.

Quelé Araújo deixou viúva e filhos. Seus familiares e amigos ainda hoje se lembram

com saudade daquele político notável, que, com certeza, além de exemplar pai de

família, pautou sua vida pública pela integridade e honradez.

A denominação da estrada que liga Palmópolis a Rio do Prado é um tributo a

Clemente Ribeiro de Araújo, merecida homenagem pelo seu incansável trabalho

dedicado a Palmópolis e região.

Pelas razões expostas, espera-se dos nobres pares a aprovação deste projeto de

lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.074/2009

Declara de utilidade pública o Grupo Maranatha de Art’Global, com sede no

Município de Varginha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Gru po Maranatha de Art’Global, com

sede no Município de Varginha.
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Art. 2° - Esta lei entra vigor na data de sua publi cação.

Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2009.

Dimas Fabiano

Justificação: O Grupo Maranatha de Art’Global, com sede no Município de

Varginha, é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, de caráter educacional,

cultural, assistencial que tem como finalidade promover ações e prestar serviços,

gratuitamente, de atenção às necessidades da criança e da família, priorizando a

primeira infância; promover o desenvolvimento integral da criança, através da busca e

da construção de propostas efetivas de promoção e proteção da vida.

Assim sendo, acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade

pública fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias para a

comunidade, pelo que conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.075/2009

Dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

nas hipóteses que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Além das penas previstas na legislação pertinente, será cassada a eficácia

da inscrição, no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, do estabelecimento que

distribuir ou revender veículo com hodômetro adulterado.

Parágrafo único - Incorre na mesma sanção o estabelecimento que praticar a

adulteração do hodômetro.

Art. 2º - A falta de regularidade da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS

inabilita o estabelecimento à prática de operações relativas à circulação de
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mercadorias e de prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal

e de comunicação.

Art. 3° - A cassação da eficácia da inscrição do ca dastro de contribuintes do ICMS,

prevista no art. 1º, implicará, à pessoa dos sócios do estabelecimento penalizado,

sejam eles pessoa física ou jurídica, em comum ou separadamente:

I - o impedimento de exercerem o mesmo ramo de atividade, mesmo que em

estabelecimento distinto daquele;

II - a proibição de entrarem com pedido de inscrição de nova empresa, no mesmo

ramo de atividade.

Art. 4º - O Poder Executivo divulgará por meio do diário oficial do Estado a relação

dos estabelecimentos comerciais penalizados com base no disposto nesta lei,

fazendo constar os respectivos Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ - e

endereços de funcionamento.

Art. 5º - As restrições previstas nos incisos I e II do art. 3º prevalecerão pelo prazo

de cinco anos, dobrado no caso de reincidência, contados a partir da data de sua

publicação no diário oficial do Estado.

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

Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2009.

Duarte Bechir

Justificação: Com a desvalorização dos veículos usados muitas tem sido as

estratégias usadas por aqueles que buscam enriquecer de maneira ilícita, neste caso

em especial o projeto em tela visa coibir a prática de redução da quilometragem dos

veículos usados, preservando-se a segurança dos usuários e as relações de

consumo em nosso Estado.

Com a aprovação desse projeto por esta Casa, entendemos que o poder público

terá meios mais eficazes para combater a adulteração do hodômetro que tem se

tornado comum nos veículos usados com a finalidade de mascarar a verdadeira

“idade” dos veículos e, consequentemente, melhorar seu preço na hora da revenda.

Além de ilegal, a fraude traz riscos aos consumidores uma vez que não é possível

saber o uso real de componentes, como pneus, freios, amortecedores e outros,

comprometendo, assim, a segurança das pessoas em geral.
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O fechamento dos estabelecimentos infratores e a impossibilidade de abertura de

outra empresa pelos sócios inibirá a prática criminosa de adulteração do hodômetro,

pois, atualmente, o consumidor não tem meios para aferir a real quilometragem do

veículo usado que está comprando.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta 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 4.076/2009

Declara de utilidade pública a Organização Jovens Construindo a Cidadania do

Brasil - JCC Brasil, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Organização Jovens Construindo a

Cidadania do Brasil - JCC Brasil, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2009.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: A Organização Jovens Construindo a Cidadania do Brasil - JCC Brasil,

com sede no Município de Uberlândia, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins

lucrativos, de caráter filantrópico, que tem como finalidade auxiliar na educação, na

cultura e no lazer de jovens, inclusive os aspectos relacionados com a prevenção

criminal juvenil, as drogas e a violência, promovendo a cidadania.

Para cumprir suas finalidades, a entidade fomenta ações voltadas ao exercício

pleno da cidadania e à criação de um ambiente escolar e comunitário mais saudável

e harmônico, livre de drogas, crimes e violência; incentiva a liderança juvenil na

organização de eventos e na disseminação de boas ações comportamentais;

desenvolve estudos, pesquisas e projetos nas áreas da educação, do esporte, da

saúde, do meio ambiente, do turismo, do lazer, da cultura, da defesa social e da

informática; realiza treinamentos e cursos de qualificação profissional, integrando as

atividades escolares com o mercado de trabalho.

Diante da importância das ações realizadas pela JCC Brasil, contamos com o apoio

dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.077/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Caminhos da Vida de Araxá,

com sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Caminhos da

Vida de Araxá, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2009.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: A Associação Comunitária Caminhos da Vida de Araxá, com sede

nesse Município, é uma organização civil, sem fins lucrativos, voltada para a

promoção humana e a melhoria da qualidade de vida de seus assistidos.

Para a efetivação de seu propósito, a entidade orienta seus assistidos nas áreas de

saúde, educação e lazer; realiza palestras para prevenção de doenças, uso de

drogas, gravidez precoce e outros problemas enfrentados pela comunidade; incentiva

o trabalho em regime de mutirão; desenvolve projetos de treinamento e orientação

profissional; ampara pessoas viciadas em entorpecentes, encaminhando-as a locais

para atendimento e recuperação.

Considerando a importância do trabalho desenvolvido pela Associação Comunitária

Caminhos da Vida de Araxá, contamos com o apoio dos nobres pares para a

aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-la de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.078/2009

Declara de utilidade pública a Associação Brasileira dos Estudantes contra as

Drogas - Abecad -, com sede no Município de Ituiutaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Brasileira dos Estudantes

contra as Drogas - Abecad -, com sede no Município de Ituiutaba.

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

Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2009.

Zé Maia

Justificação: Com a finalidade de associar estudantes e simpatizantes para

combaterem e prevenirem o uso e tráfico de drogas, foi criada, no Município de

Ituiutaba, a Associação Brasileira dos Estudantes contra as Drogas - Abecad.

Com caráter filantrópico e sem fins lucrativos, a entidade busca a recuperação de

dependentes de álcool e outras drogas em clínica de repouso, com acompanhamento

psicológico, e sua posterior reintegração na família, na sociedade e no mercado de

trabalho; organiza atividades comunitárias voltadas à melhoria da qualidade de vida

dos jovens necessitados; realiza cursos de natureza cultural, técnicos e

profissionalizantes; fomenta a prevenção e a divulgação dos efeitos maléficos das

drogas por meio impresso, de rádio e televisão comunitários; apoia as ações de

entidades públicas ou privadas de combate ao tráfico e ao consumo de

entorpecentes.

Diante da importância das ações realizadas pela Associação Brasileira dos

Estudantes contra as Drogas, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação

deste projeto de lei.

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

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

Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.165/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de São José do Alegre pelos 56 anos de

emancipação desse Município.

Nº 5.166/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Toledo pelos 56 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.167/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações com a comunidade de Carrancas pelos 61 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.168/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Capim Branco pelos 56 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.169/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Congonhas do Norte pelos 47 anos de

emancipação desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.170/2009, do Deputado Sebastião Costa, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para a estadualização da estrada que liga o

Município de Palmópolis ao de Rio do Prado. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 5.171/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação dos Produtores Rurais de Sabará pelo 14º

aniversário de sua fundação. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 5.172/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Escola Estadual Christiano Guimarães pelos 81 anos de

funcionamento.

Nº 5.173/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Federação de Futebol Society de Minas Gerais pelos 12

anos de fundação. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 5.174/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente e ao Instituto de Desenvolvimento do

Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene - pedido de providências para que se

empenhem junto ao Governo Federal na finalização do plano de combate à

desertificação e mitigação dos efeitos da seca, programando e implementando

rapidamente as medidas necessárias no Estado. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 5.175/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Social pedido de providências para

que seja efetuado estudo sobre a viabilidade de realização de convênio para a

construção da sede da Associação Artesanal e Social do Norte de Minas - Aasonorte.

(- À Comissão de Cultura.)
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Nº 5.176/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social e ao Centro de Apoio

Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado pedido de

providências para que seja atendida a demanda por proteção regionalizada de

crianças e adolescentes ameaçados de morte, conforme previsto na Ação 1104 -

Proteção de Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM - do PPAG-

2008-2011. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 5.177/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional pedido de

providências com vistas a fomentar os bancos de alimentos no âmbito da Ação 1140 -

Instalação e Manutenção dos Centros de Referência Nutricional e Segurança

Alimentar - Cresans. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 5.178/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao IEF pedido de providências para que seja dada atenção especial à

região do Jequitinhonha/Mucuri nas aplicações dos recursos do Bolsa Verde para

2010, no âmbito da Ação 1061 do PPAG-2008-2011. (- À Comissão de Meio

Ambiente.)

Nº 5.179/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Idene pedido de providências para a implantação e posterior

manutenção de infraestrutura de abastecimento de água em todas as comunidades

rurais atendidas por esse órgão. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 5.180/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Transportes pedido de providências com vistas a

verificar a possibilidade de destinar recursos para a construção de uma unidade

prisional no Município de Iturama, a fim de abrigar os sentenciados de Iturama,

Itapagipe e Campina Verde.

Nº 5.181/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para que seja

dada especial atenção às atividades de ressocialização de presos na execução da

Ação 4064 - Custódia e Reintegração Social nas Unidades Prisionais do Norte de

Minas - do PPAG-2008-2011.
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Nº 5.182/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja sugerida

ao Secretário de Defesa Social a realização de estudos visando ampliar as atividades

destinadas ao adolescente autor de ato infracional, conforme objetivo do Programa 04

- Atendimento às Medidas Socioeducativas - do PPAG-2008-2011.

Nº 5.183/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhada ao Secretário de Defesa Social sugestão de que seja dada especial

atenção às atividades de capacitação dos servidores do Corpo de Bombeiros Militar

que atuam na RMBH.

Nº 5.184/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para a

elaboração de estudos visando à integração do sistema estadual de defesa social às

ações das prefeituras municipais, no âmbito da Ação 4048 - Integração da Gestão da

Segurança Pública - Igesp - do PPAG- 2008-2011.

Nº 5.185/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado aos Secretários de Defesa Social, de Desenvolvimento Social e de

Saúde pedido de providências para que as instâncias vinculadas à assistência social

e à atenção psicossocial, especialmente Centros de Referência da Assistência Social

- Cras -, Centros de Referência Especializados em Assistência Social - Creas - e

Centros de Atenção Psicossocial - Caps -, sejam envolvidas nas políticas de

prevenção social da criminalidade, especialmente no âmbito do Programa Fica Vivo.

(- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.186/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Detran-MG pedido de providências para que execute a inspeção de

segurança em veículos nos moldes da legislação do Sistema Nacional de Trânsito. (-

À Comissão de Transporte.)

Nº 5.187/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado aos Secretários de Defesa Social, de Desenvolvimento Social e de

Esportes e da Juventude, à Secretária de Educação e ao Comandante-Geral da

PMMG pedido de providências para que o Programa Educacional de Resistência às

Drogas - Proerd -, coordenado pela PMMG, integre em sua gestão as Secretarias de

Desenvolvimento Social, de Esportes e da Juventude e de Educação, bem como as
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instâncias vinculadas à assistência social no Estado, sobretudo os Centros de

Referência da Assistência Social - Cras - e os Centros de Referência Especializados

em Assistência Social - Creas. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.188/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de providências para que se verifique,

nos Municípios, se as Equipes de Saúde da Família têm implementado as devidas

ações de saúde nas instituições de longa permanência de idosos.

Nº 5.189/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais -

Consea-MG - pedido de providências para que seja instituído o Prêmio de Incentivo

às Ações de Segurança Alimentar e Nutricional. (- Distribuídos à Comissão de

Saúde.)

Nº 5.190/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido

de providências para que seja estudada a viabilidade da ampliação progressiva da

meta financeira da Ação 1072 - Implantação da Coleta Seletiva, Reaproveitamento e

Reciclagem - do PPAG 2008-2011, de modo a se restaurarem os valores para ela

previstos em 2009. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 5.191/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Social pedido de providências com

vistas à constituição de parcerias com entidades visando à qualificação de

trabalhadores. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 5.192/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido

de providências para que seja dada especial atenção às comunidades indígenas na

execução da Ação 4056 - Educação e Extensão Ambiental - do PPAG 2008-2011. (-

À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 5.193/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado aos Ten.-Céis. PM Jorge Dias Júnior, Diretor-Geral e Comandante do

Hospital Militar, e Antônio Leandro Bettoni da Silva, Comandante do 33º Batalhão da

Polícia Militar, de Betim, pedido de informações sobre as providências tomadas em
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relação às denúncias de irregularidade na escala de serviço dos policiais militares

lotados nesse Batalhão, que estariam sendo obrigados a trabalhar nos dias de folga

para repor o tempo de afastamento por licença médica. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.194/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho, ao Ministério Público

do Trabalho, à Defensoria Pública da União, à Superintendência Regional do

Trabalho e Emprego e à Delegacia Regional do Trabalho pedido de providências com

relação às questões discutidas na reunião dessa Comissão em 18/11/2009,

referentes à saúde dos trabalhadores das indústrias extrativas vegetal e mineral do

Estado.

Nº 5.195/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Fundacentro pedido de providências com relação às questões

discutidas na reunião dessa Comissão em 18/11/2009, referentes à saúde dos

trabalhadores das indústrias extrativas vegetal e mineral do Estado.

Nº 5.196/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado, ao Secretário de Defesa Social, ao

Procurador-Geral de Justiça, aos Promotores de Justiça responsáveis pela defesa

dos direitos humanos nas Comarcas de Contagem e Betim, ao Comandante-Geral da

PMMG, ao Corregedor da PMMG e ao Superintendente Regional da Polícia Federal

pedido de providências com relação às questões discutidas na reunião dessa

Comissão em 19/11/2009, referentes à atuação de policiais militares e seguranças

particulares na campanha salarial dos trabalhadores de Betim e Contagem. (-

Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 5.197/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada aos Deputados Federais e aos Senadores da bancada mineira no

Congresso Nacional manifestação de repúdio ao Projeto de Lei nº 4.548/98. (- À

Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 5.198/2009, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que solicita seja

encaminhado à Anatel pedido de providências com vistas à alteração da Resolução

nº 490, de 2008, de modo a se ampliar a competência do Conselho de Usuários da

Telefonia Fixa, fazendo com que ela passe a abranger os usuários da telefonia móvel.
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Do Deputado Walter Tosta em que solicita seja encaminhada à Mesa da

Assembleia sugestão de que se reduza para três o número de Deputados

necessários para a formação de bancada parlamentar. (- À Mesa da Assembleia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Zé Maia e

Lafayette de Andrada e da Comissão de Direitos Humanos (2).

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do Trabalho,

de Política Agropecuária, de Transporte (2), de Assuntos Municipais, de Participação

Popular (2), de Turismo, de Administração Pública e de Saúde e do Deputado Carlos

Pimenta.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir* - Sr. Presidente, demais membros da Mesa, Deputadas

e Deputados, nossa gente querida de Minas Gerais. Aqui estou nesta tarde, a

princípio para agradecer a visita honrosa do nosso Vice-Governador, Prof. Antonio

Anastasia, à nossa querida Guapé, por ocasião do lançamento das obras que

culminarão com o asfaltamento da cidade até o Distrito dos Municípios que banham o

Lago de Furnas. Isso propiciará à nossa gente do Sul de Minas o incremento e o

desenvolvimento do turismo na nossa região. Cabe ressaltar que no dia 9/1/63,

quando se fechava o túnel aberto para a construção da Usina de Furnas, crescia o

lago, invadindo as terras, as culturas, as plantações, tirando o sonho de muitos

daqueles que achavam que não conseguiriam mais recuperar as finanças, o trabalho,

como também as cidades. Exemplo, Sr. Presidente, é a bela e querida cidade de

Guapé, que teve toda sua extremidade coberta pelas águas do lago de Furnas.

Quanto mais avançavam as águas para formar o lago, morriam os sonhos e a

esperança de muitos daqueles que hoje não estão mais aí para contar a história. Já

se passaram longos 66 anos. É verdade que não temos mais muitos daqueles que

sabem dessa história melhor do que eu, mas, lá na nossa querida e pequena Cristais,

ouvimos ainda hoje história do sofrimento e até mesmo de doenças causadas pela

perda das culturas, das lavouras, das terras férteis dos que entregaram o seu

patrimônio em benefício do Brasil.
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Um país não se desenvolve se não tiver a capacidade de gerar a sua própria

energia. Nós, mineiros, devemos orgulhar-nos de dar ao Brasil uma energia de

qualidade e de contribuir com o nosso país para o seu desenvolvimento. Temos, pela

cronologia das usinas, pela ordem decrescente, Itutinga, a primeira; do Funil, a

segunda; Furnas, a terceira, que contempla com suas águas as demais usinas

situadas geograficamente abaixo. Em Guapé, com a presença dos companheiros

Deputados - nosso querido Antônio Carlos Arantes, ex-Prefeito de Jacuí, Rêmolo

Aloise, Domingos Sávio, Dílzon Melo -, estivemos no lançamento dessa estupenda

obra que propiciará o crescimento, o desenvolvimento e a sustentação do turismo.

Mas queria dizer a toda nossa Minas Gerais que a beleza do Sul está, de certa forma,

muito ligada ao nosso lago, o mar de Minas. Nós, que já fomos Prefeito da nossa

querida Campo Belo, lutamos e ainda não conseguimos estabelecer com Furnas e

com o governo federal uma cota mínima capaz de assegurar o desenvolvimento e a

sustentação do turismo na região. Quando cada ano se encerra, as águas de Furnas,

que atende a demanda de outras usinas, são emprestadas, não passam pelo

beneficiamento, saem ao lado, para poder beneficiar as usinas localizadas abaixo. O

nosso lago vai abaixo, não se disponibiliza à prática de esportes náuticos, às visitas

das imensas e grandes pousadas situadas ao lado do Lago de Furnas, o que reduz o

nosso turismo. Não temos condições de dizer que o lago já é altamente favorável ao

desenvolvimento do turismo, pois nos falta a preservação, Sr. Presidente, da cota

mínima. É um fato que carece discutirmos em busca de solução para a sustentação

do nosso lago. Mas cabe-nos tão somente, nesta tarde, agradecer ao governo do

Estado, bem como ao nosso Vice-Governador, Prof. Anastasia, o lançamento do

pacote de obras do último sábado. Em nome do nosso Sul de Minas, de toda a região

do Lago de Furnas, meu muito obrigado, Governador, por estar avançando também

na nossa região no que diz respeito ao turismo, uma das principais riquezas e fontes

de empregos do nosso país. Quero dar um exemplo. Em Dubai, nos Emirados

Árabes, o petróleo era a grande riqueza, mas hoje representa apenas 7% do que o

Estado tem como receita. O turismo é o grande campeão, a grande alavanca dos

Emirados Árabes. Nós, no Sul de Minas, estamos agradecidos ao Governador pela

valorização do nosso turismo e pelas obras. Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras
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e senhores, ao terminar este assunto, gostaria de dizer que estamos requerendo que

seja consignado voto de congratulações com a diretoria dos Diários dos Associados

pela série de reportagens do jornal “Estado de Minas” sobre a disseminação do

“crack” em nosso Estado. O “Estado de Minas” tem publicado matérias que traçam e

trazem o perfil da droga no nosso Estado.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* (em aparte) - Obrigado, Deputado Duarte

Bechir, que chegou à Casa há tão pouco tempo, mas já mostra sua capacidade de

ação e de mobilização. É uma pessoa centrada nos assuntos importantes de Minas

Gerais, da nossa região Sul e de Campo Belo. Somos parceiros em vários projetos, e

ele foi bem claro acerca da importância da ação do governo na região do Lago de

Furnas. Deputado Duarte Bechir, aproveito a oportunidade para cumprimentá-lo por

ser um batalhador desde o tempo de Prefeito. V. Exa. foi um dos que colocou Furnas

de pé, a ponto de ela ter esse grande desenvolvimento atual. As ações do governo na

região estão sendo cobradas pelos Deputados em parceria com os Prefeitos das

cidades do Lago de Furnas, principalmente o Prefeito de Guapé, Nélson Lara, nosso

grande amigo. Também nas cidades de Pimenta, São José da Barra, Carmo do Rio

Claro, Boa Esperança e Coqueiral, temos vários parceiros. E o governo anunciou a

construção de rodovias importantes. Ligar Pimenta a Guapé, Deputado Duarte Bechir,

não significa apenas ligar uma cidade a outra, mas ligar duas regiões: o Oeste ao Sul

de Minas, facilitando o transporte do calcário e do cimento e desafogando a MG-050.

Ressalto que esta é uma rodovia que pagará, em muito pouco tempo, todo o

investimento do governo. Será fundamental também ligar Guapé a São José da

Barra, propiciando o grande desenvolvimento do agronegócio e do turismo. O mesmo

acontecerá com a ligação de Boa Esperança e Cristais a Carmo do Rio Claro, região

fantástica e grande produtora de café e grãos. O trecho de Boa Esperança a

Coqueiral é pequenino e também faz uma grande falta. As ações do governo em todo

o Estado e, principalmente, em nossa região têm feito diferença. Podemos dizer que

eu e o Deputado Duarte Bechir somos alegres e felizes com a parceria do governo

em nossa região, promovendo o desenvolvimento por meio dessas obras. Parabéns,

Deputado, também por estar levantando essa discussão importantíssima sobre o uso

de drogas e o tráfico no Brasil, que estão absurdos. Essa questão merece discussões
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importantes, como a que V. Exa. fará agora.

O Deputado Duarte Bechir* - Como havia dito, nosso requerimento é que sejam

formulados votos de congratulação ao “Estado de Minas” por essa matéria

importante. Trago aqui uma das edições desse jornal, Sr. Presidente, que traz um

relato que, ao mesmo tempo em que é triste, é verdadeiro e serve de exemplo para

muitos que nos assistem agora pela TV Assembleia. Não citaremos nome, mas a

menina diz: “Conheci a maconha aos 9 anos. Aos 13, cheguei ao ‘crack’. Fiquei ‘noia’

mesmo. Comecei a me prostituir. Vou confessar uma coisa: por causa do ‘crack’, a

gente até mata. Nunca matei ninguém porque não tive oportunidade. Mas, se

depender de matar para fumar, a gente mata mesmo”. Esse é o relato de uma

adolescente. “Eu via todo o mundo fumando e achava bonito. A gente só se dá conta

daquilo que faz quando está ‘a fim’. Para entrar nessa vida, a gente acha várias

pessoas para nos influenciar. Para sair, não tem ninguém. A gente passa muita

humilhação. Um dia, cheguei em casa e olhei o espelho. Deu vontade de chorar. Aí,

falei: ‘Mãe, pelo amor de Deus, me ajude. Estou morrendo aos poucos, e não tem

ninguém para me ajudar’”. Ela diz à mãe que está morrendo aos poucos e não há

ninguém para ajudá-la. “Senti que, se não parasse, a situação iria ficar ainda pior.

Hoje, acho que parei. A gente sabe que é difícil. Mas, se Deus quiser, vou parar. Por

R$10,00 eu comprava as pedras; ninguém me dava. Eu me prostituía para pagar”.

Vejam bem, uma menina de 13 anos vendia seu corpo para ter acesso à droga. Aí,

pergunto aos jovens, às mães e aos pais que nos assistem pela TV Assembleia,

enfim, a toda Minas Gerais: por que não dar ao filho oportunidade de conhecer o

prejuízo e os caminhos ruins a que a droga leva? Com esse intuito, apresento nesta

Casa o Projeto de Lei nº 3.997, que dispõe sobre a inclusão na grade curricular do

ensino médio da disciplina Noções Básicas de Políticas Antidrogas e dá outras

providências. E qual é o nosso intuito ao colocar esse assunto nas escolas

estaduais? É dar a essas crianças, cujos pais muitas vezes não têm formação ideal

para dizer a elas o que é a droga ou como será a vida, a oportunidade de aprender na

escola. Com muito prazer concedo aparte a uma pessoa que é uma autoridade

religiosa, moral, ética e que muito contribui com esta Casa e com o Estado também

nesse assunto, o Deputado Pastor Vanderlei Miranda.
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O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Agradeço a gentileza do nobre amigo

e companheiro de Parlamento, Deputado Duarte Bechir. Quero me solidarizar com V.

Exa. sobre um assunto de tal importância. Sabemos que a droga hoje é uma

pandemia e que chegou já a todos os cantos de Minas Gerais e do Brasil. Quando

digo pandemia, é porque ela alcançou o mundo, infelizmente. E nós sabemos como

as famílias têm sofrido, como os jovens têm sido levados tão precocemente por causa

desse inferno que são as drogas. V. Exa. sabe muito bem que tenho, na medida do

possível, dado a minha contribuição para minimizar o problema. Sei que são uma

gota d´água no oceano as emendas que tenho canalizado para as comunidades

terapêuticas, mas, a despeito de ser uma pequena contribuição, ela com certeza tem

ajudado a minimizar esse impacto que tem feito tantas famílias sofrerem no nosso

Estado, no nosso país. Parabéns a V. Exa. pela abordagem do tema e,

principalmente, por essa brilhante sugestão de levar esse assunto para dentro das

escolas de forma pedagógica mais eficiente. Parabéns.

O Deputado Duarte Bechir* - Agradeço a V. Exa. Sei do trabalho de V. Exa. nesta

Casa com o intuito de discutir essa matéria. Terminando, Sr. Presidente, gostaria de

reiterar a nossa congratulação ao jornal “Estado de Minas”, que traz, assim como as

palavras do Deputado Vanderlei Miranda: “A droga chegou na zona rural”. Chegou na

roça, conforme eu e o Deputado Antônio Carlos bem chamamos a zona rural para as

nossas bandas, no Sul de Minas - roça. A droga chegou lá. Aqueles que portavam a

enxada no ombro, voltando à tarde com a capanga do lado com o resto de comida,

hoje carregam nos bolsos a droga, o “crack”. Deixou de ir para o trabalho para usar

drogas. Eu, na idade de 12 anos, 13 anos, vendi picolé na rua e hoje os jovens,

muitos deles, vendem drogas para subsistência. Nós crescemos amando e

respeitando os nossos pais; hoje os jovens não aceitam os pais. Para concluir, Sr.

Presidente, o nosso PL nº 3.997/2009, que está distribuído na Casa, pede ao

Governador que seja colocado na grade curricular essa disciplina de apoio às

crianças, mostrando o que leva à droga - assim como é feito hoje nos maços de

cigarro, na parte de traz, e o fumo já diminuiu no País depois da campanha. Acredito

muito que, quando o pai for ausente, o Estado vai estar presente nessa necessidade

de ajudar a colocar os jovens de Minas Gerais num caminho melhor, se não aquele



____________________________________________________________________________
1235

das drogas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público aqui presente, quero saudar os Oficiais de Justiça do Estado de Minas Gerais

presentes a esta reunião.

Quero até mesmo declarar aqui o apoio da Bancada do PT-PMDB-PCdoB à justa

causa reivindicada pelos Oficiais de Justiça do Estado: pagamento do adicional de

periculosidade, pagamento imediato do reajuste de 7,5%, além de outras

reivindicações da categoria. Esperamos que o governo possa atendê-las o mais

rápido possível. Tenham certeza de que nossa Bancada estará atenta na defesa dos

interesses de todos os servidores públicos do Estado, principalmente esta causa dos

Oficiais de Justiça. Sabemos da dificuldade que todos vocês têm para exercer suas

atividades, principalmente nas comarcas do interior, onde temos visto de perto falta

de diária justa, falta de apoio. Enfim, que todas as reivindicações sejam atendidas

pelo governo.

Sr. Presidente, também registro, com alegria, um fato muito importante para todos

os norte-mineiros, ocorrido ontem, em Matias Cardoso. Tivemos a comemoração do

primeiro Dia dos Gerais, com a entrega das medalhas Matias Cardoso e Maria da

Cruz, personagens importantes na criação do Estado. O bandeirante Matias Cardoso,

em meados de 1600, desbravou aquela região e fixou os primeiros currais de gado no

Vale do São Francisco, posteriormente criando ali o primeiro arraial de Minas Gerais:

Matias Cardoso. Tudo isso foi perdido na história ao longo do tempo, esquecido pelas

autoridades mineiras, mas tramitam nesta Casa duas PECs: a nº 46, da Deputada

Ana Maria Resende, e a nº 48, de minha autoria. Ambas têm o mesmo objetivo:

mudar a Constituição do Estado para criar o Dia dos Gerais. E que o governo de

Minas seja simbolicamente transferido, no dia 8 de dezembro de cada ano, para

comemorar o Dia dos Gerais em Matias Cardoso, com a entrega das medalhas

Matias Cardoso e Maria da Cruz, assim como acontece todos os anos em Mariana,

que comemora o Dia de Minas.

O próprio nome do Estado já diz: “Minas Gerais”. Minas começou nos gerais. Foi
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em Matias Cardoso que se criou o primeiro arraial, a primeira freguesia, a primeira

Capital. Dali também tivemos os primeiros Governadores deste Estado: Matias

Cardoso, que era reconhecido pela Coroa como o Governador dos índios, e Nunes

Viana, que venceu a famosa Guerra dos Emboabas contra os paulistas, decretando a

independência de Minas Gerais. Posteriormente, houve negociação com a Coroa

portuguesa e criou-se a capitania de Minas Gerais, da qual Mariana se tornou a

primeira Capital, dissolvendo-se a Capital de Matias Cardoso. Tudo isso foi esquecido

pela história. Mas foi nossa região, o Norte de Minas, por meio dos currais da Bahia e

de Pernambuco, que sustentou todo o ciclo do ouro descoberto em Mariana e Ouro

Preto naquela época. Era da nossa região que vinha a carne, a rapadura, a cachaça,

o arroz, o feijão e o milho para sustentar os trabalhadores daquelas minas. Portanto,

antes de Mariana e Ouro Preto, já existia o arraial de Matias Cardoso, onde foi

construída a primeira igreja de Minas Gerais, a Igreja de Nossa Senhora da

Conceição, marco histórico da nossa região, inaugurada no dia 8 de dezembro.

Estamos reivindicando essa justa homenagem a Matias Cardoso. Sem dúvida

alguma, será aprovada, pois o projeto está na pauta. A única diferença da PEC da

Deputada Ana Maria Resende para a PEC de minha autoria é a data: na PEC dela, a

comemoração seria no dia 23 de março; na minha, a redação está correta, dizendo

que a data para a comemoração do Dia dos Gerais é 8 de dezembro. Juntamos as

PECs, e serão aprovadas por esta Casa. Ontem, na grande cerimônia que aconteceu

em Matias Cardoso, estiveram presentes mais de 70 Prefeitos da nossa região, várias

autoridades, Vereadores, empresários, lideranças comunitárias, políticas e religiosas,

que se reuniram para dar o pontapé inicial neste resgate da história da nossa região.

Esteve lá também o Vice-Governador Antonio Anastasia, que assumiu, de público, o

compromisso de estar lá no ano que vem, com a aprovação dessa PEC por esta

Casa, para transferir simbolicamente o governo de Minas Gerais para Matias Cardoso

no dia 8/12/2010, marcando, desde já, a mudança na Constituição do Estado e o

reconhecimento histórico que o Norte de Minas teve na criação do Estado. Por esse

fato importante, todos estamos alegres, comemorando esse reconhecimento de

fundamental importância para o Norte de Minas.

Como acontece em Ouro Preto, com a Medalha da Inconfidência, e em Mariana, o
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dia 8 de dezembro, para o povo dos gerais, para o povo do Norte de Minas, será dia

histórico para se comemorar e também para se cobrar tudo o que ocorre de ruim

naquela região e o que precisa melhorar. Por isso estamos aqui também

aproveitando a comemoração do Dia dos Gerais, que aconteceu ontem, para dizer

que nossa região continua atenta, cobrando do governo investimentos que ainda não

chegaram àquela região, política diferenciada na área ambiental para o Norte de

Minas, tratamento especial a todos os produtores da região. Uso esta tribuna para

dizer que o Dia dos Gerais será, acima de tudo, para declarar, de vez, a

independência da nossa região, que sempre foi tratada com migalhas. O governo

olha nossa região de forma discriminatória, tratando-a com política simples,

diferenciada; para as outras regiões do Estado, o governo atrai empresas e leva

investimentos, mas, para a nossa região, só chegam migalhas. É ambulanciazinha

para a Prefeitura, é cesta básica, e não queremos mais isso. Queremos que o Norte

de Minas seja tratado de forma diferenciada de verdade. Esperamos que o governo

atraia investimentos para lá, gere oportunidades e empregos e melhore a renda do

povo norte-mineiro. O Norte de Minas tem o menor PIB do Estado e diferença de

renda estrondosa, quando comparado, por exemplo, com o Triângulo Mineiro. Em vez

de o governo incentivar nossa região, temos a política da perseguição desenfreada,

que o IEF desenvolve contra os produtores da nossa região, uma política atrasada,

de confisco das propriedades do Norte de Minas, o que denunciamos desta tribuna há

mais de três anos.

Ao denunciarmos os absurdos que estão acontecendo no Norte de Minas, ao

mesmo tempo procuramos apontar soluções. Temos dois projetos de lei tramitando

nesta Casa; se aprovados, ajudarão a solucionar este grave problema que acontece

no Norte de Minas hoje, onde o governo insiste em dizer que mata seca é mata

atlântica e que não podemos fazer mais nada naquela região.

A região do Norte de Minas não pode pagar o preço pelo desenvolvimento de

outras regiões, como, por exemplo, o Triângulo Mineiro, em que o agronegócio está

indo de vento em popa e a produção de açúcar e álcool a cada dia tem batido

recordes. Enquanto isso, toda a equipe da Secretaria de Meio Ambiente e a Polícia

Ambiental estão aplicando multas abusivas e correndo com os produtores da nossa
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região e com os investimentos. Chegaremos ao final deste ano dando continuidade

às nossas cobranças e solicitando do governo soluções para isso. Também

continuaremos cobrando redistribuição mais justa dos recursos de Minas Gerais. A

redistribuição do ICMS em Minas é verdadeira vergonha, uma vez que as riquezas

estão concentradas em poucas cidades. Para se ter ideia, se somarmos o Norte de

Minas, os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e o Noroeste mineiro, que juntos

representam 44% da extensão territorial deste Estado, verificaremos que recebemos

menos ICMS que Betim. Tudo isso está errado e precisa ser corrigido.

Todos somos mineiros, então devemos ser tratados com igualdade. O governo tem

a ferramenta para consertar essas distorções históricas que vêm acontecendo. Em

Minas Gerais, existem vários Estados dentro de um mesmo Estado, o que

precisamos corrigir, pois está errado. Mais uma vez, deixo registrado pedido para que

o governo estude a possibilidade de aprovação do nosso projeto que tramita nesta

Casa, que é o projeto do Ecocrédito, o qual, se aprovado, certamente diminuirá as

tensões existentes no Norte de Minas. Isso porque nós, produtores do Norte de

Minas, somos os que mais precisamos do meio ambiente preservado. Ninguém está

aqui defendendo o desmatamento desenfreado ou a matança. Muito pelo contrário, o

que queremos é o respeito dos órgãos de meio ambiente do Estado. Esses mesmos

órgãos, que foram tão generosos com o Triângulo Mineiro e outras regiões e

deixaram desmatar tudo, agora querem que uma região pague o pato pelo

desenvolvimento de outra. Não aceitamos o confisco das propriedades do Norte de

Minas pelo IEF, exatamente por isso meu projeto resolve o problema. Se meu projeto

do Ecocrédito for aprovado, o governo passará a pagar pelos hectares preservados

do Norte de Minas. Se um produtor tem 1.000ha preservados, passará a receber por

essa área e lhe caberá fiscalizá-la. Não aceitamos o confisco pura e simplesmente,

como estão fazendo. Não podem chegar a sua propriedade e informar que, apesar de

tudo ser seu, você não pode mexer mais, em razão do pagamento de débito histórico

do Estado. Se o Estado quiser fazê-lo, terá de indenizar, isto é, pagar nossos

produtores. Na marra e no grito, não aceitaremos. Nossa região se prepara, firme e

forte, para fazer esse enfrentamento, por isso estamos propondo, nesta Casa, a

abertura de CPI para investigar a indústria da multa instalada no Norte de Minas
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pelos órgãos do governo, liderados pelo IEF, com multas abusivas e milionárias, de

cerca de R$1.500.000,00, R$1.700.000,00, sem o menor critério. Aliás, essas multas

foram feitas para assombrar nossa região, para correr com o produtor da sua terra e

para fazer o inchaço das favelas em Belo Horizonte e na região metropolitana. É

contra isso que o Norte de Minas se une, para defender nossa região, seu povo,

produtores e trabalhadores rurais, assentamentos de reforma agrária, pois ninguém

pode fazer mais nada naquela região. Por isso, Sr. Presidente, continuaremos

atentos, desta tribuna, e vigilantes, cobrando sempre do governo solução rápida e

imediata para o meio ambiente, a mata seca e a mata atlântica, que inventaram que

existe no Norte de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei nº 19.437, que concede

prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 14.599, de 23/1/2003, que autoriza

o Poder Executivo a doar ao Município de Matias Barbosa o imóvel que especifica.

Pelo BSD: efetivos - Deputados Lafayette de Andrada e Domingos Sávio; suplentes -

Deputado João Leite e Deputada Ana Maria Resende; pelo Bloco PT-PMDB-PCdoB:

efetivo - Deputado André Quintão; suplente - Deputado Padre João; pelo BPS: efetivo

- Deputado Tiago Ulisses; suplente - Deputado Neider Moreira; pelo PDT: efetivo -

Deputado Doutor Ronaldo; suplente - Deputado Tenente Lúcio. Designo. Às

Comissões.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do art. 173 do
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Regimento Interno, torna sem efeito o recebimento do Projeto de Lei nº 4.065/2009,

da Comissão de Participação Popular, por tratar de matéria de iniciativa privativa do

Governador do Estado, e determina o seu arquivamento.

Mesa da Assembleia, 9 de dezembro de 2009.

Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº 5.198/2009, da Comissão

de Defesa do Consumidor. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões do Trabalho - aprovação, na 26ª Reunião Ordinária,

em 2/12/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.629/2009, do Deputado Hely Tarqüínio,

3.908/2009, do Deputado Zé Maia, 3.910/2009, do Deputado Antônio Júlio,

3.914/2009, do Deputado Paulo Guedes, e 3.924/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, e dos Requerimentos nºs 5.056/2009, da Comissão de Assuntos Municipais,

5.060 e 5.061/2009, da Comissão de Direitos Humanos, 5.079, 5.080 e 5.082/2009,

do Deputado Duarte Bechir, 5.084/2009, do Deputado Antônio Carlos Arantes, e

5.089/2009, da Comissão de Direitos Humanos; de Política Agropecuária -

aprovação, na 36ª Reunião Ordinária, em 1º/12/2009, dos Projetos de Lei nºs

3.828/2009, do Deputado Eros Biondini, e 3.869/2009, do Deputado Alencar da

Silveira Jr., e do Requerimento nº 5.048/2009, do Deputado Ademir Lucas; de

Transporte (2) - aprovação, na 23ª Reunião Ordinária, em 2/12/2009, dos Projetos de

Lei nºs 1.982/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, na forma do Substitutivo nº 1,

2.437, 2.470 a 2.472, 2.476 e 2.477/2008, 2.981 e 3.607/2009, do Deputado Arlen

Santiago, todos com a Emenda nº 1, e 3.411/2009, do Deputado Sávio Souza Cruz,

com a Emenda nº 1, e dos Requerimentos nºs 5.051 e 5.052/2009, do Deputado Célio

Moreira, e 5.099/2009, do Deputado Gil Pereira, e aprovação, na 4ª Reunião

Extraordinária, em 3/12/2009, do Projeto de Lei nº 3.263/2009, do Deputado Sávio

Souza Cruz, com a Emenda nº 1; de Assuntos Municipais - aprovação, na 35ª

Reunião Ordinária, em 2/12/2009, do Requerimento nº 5.100/2009, da Comissão de
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Direitos Humanos; de Participação Popular (2) - aprovação, na 31ª Reunião

Ordinária, em 3/12/2009, das Propostas de Ação Legislativa nºs 1.033, 1.078, 1.105,

1.177, 1.190, 1.192 a 1.194 e 1.222/2009, de autoria popular, na forma de

requerimentos apresentados, e rejeição das Propostas de Ação Legislativa nºs 1.175,

1.186 e 1.188/2009, de autoria popular, e aprovação, na 13ª Reunião Extraordinária,

em 2/12/2009, das Propostas de Ação Legislativa nºs 1.032, 1.041, 1.059, 1.073,

1.079, 1.084, 1.085, 1.093, 1.095, 1.096, 1.104, 1.108, 1.117, 1.123, 1.151, 1.160,

1.164, 1.167, 1.169, 1.173, 1.182, 1.189, 1.195, 1.198, 1.202, 1.212 e 1.220/2009, de

autoria popular, na forma de requerimentos apresentados, 1.039, 1.082 e 1.086/2009,

de autoria popular, na forma de emendas ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de

requerimentos, 1.162 e 1.187/2009, de autoria popular, na forma de emendas ao

Projeto de Lei nº 3.808/2009, 1.031, 1.035, 1.036, 1.042, 1.044, 1.047, 1.049, 1.052,

1.062 a 1.066, 1.088, 1.090, 1.098, 1.099, 1.101, 1.106, 1.107, 1.113, 1.115, 1.129,

1.132, 1.137, 1.141, 1.144 a 1.146, 1.148, 1.152, 1.154, 1.155, 1.157, 1.158, 1.163,

1.165, 1.166, 1.181, 1.197, 1.203, 1.206, 1.207, 1.209, 1.213 e 1.221/2009, de autoria

popular, na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009, e 1.053,

1.140, 1.159 e 1.161/2009, de autoria popular, na forma de emendas aos Projetos de

Lei nºs 3.808 e 3.809/2009 e de requerimentos, e rejeição das Propostas de Ação

Legislativa nºs 1.046, 1.050, 1.055, 1.097, 1.100, 1.116, 1.120, 1.143, 1.156, 1.170,

1.172, 1.176, 1.180, 1.184, 1.196, 1.199, 1.200, 1.210 e 1.219/2009, de autoria

popular; de Turismo - aprovação, na 13ª Reunião Extraordinária, em 3/12/2009, dos

Requerimentos nºs 5.085/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 5.095/2009, do

Deputado Ademir Lucas; de Administração Pública - aprovação, na 23ª Reunião

Extraordinária, em 3/12/2009, do Projeto de Lei nº 3.960/2009, do Governador do

Estado, e dos Requerimentos nºs 5.049/2009, do Deputado Ademir Lucas, 5.072 a

5.078 e 5.081/2009, do Deputado Duarte Bechir, e 5.098/2009, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva; e de Saúde - aprovação, na 32ª Reunião Ordinária, em 9/12/2009, do

Requerimento nº 5.122/2009, do Deputado Zezé Perrella (Ciente. Publique-se.).

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei Complementar nº 53/2009 e
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dos Projetos de Lei nºs 1.175 e 1.560/2007 e 2.032/2008 (À sanção.).

Declaração de Voto

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - O Deputado Juninho Araújo tem toda a razão.

Ficamos ainda mais surpresos, porque em Belo Horizonte são vários os veículos que

têm suas placas clonadas e vários os proprietários que estão recebendo multas, mas

o Detran não toma nenhuma providência. Há meses vimos levantando esse assunto

junto à Secretaria de Segurança Pública, ao Detran e à Comissão de Segurança

desta Casa, mas nada se faz a respeito. Vários carros estão sendo trazidos para Belo

Horizonte com placas clonadas. Com isso, proprietários ficam prejudicados: perdem a

carteira, recebem e pagam essas multas. Mas o Detran não quer nem saber.

Atualmente, vemos uma “paradeira” muito grande naquele órgão. Segundo o

Deputado Weliton Prado, temos a melhor e mais cara energia do Brasil - mas hoje

mesmo, nesta Casa, choveu e a luz apagou -, mas temos também o gás mais caro do

Brasil. Estamos lançando uma frente parlamentar em defesa do gás natural, e passo

a explicar por que levanto esse tema quando o assunto é multa, carro clonado e

Detran: um dos problemas para o gás natural é que as pessoas que acreditaram

nesse novo combustível estão tendo de levar seus carros para a vistoria, na qual

estão perdendo dias e dias. Isso prejudica a frota de táxis na cidade, que acreditou no

sistema de gás e não está vendo agilidade no trato da questão. Já estivemos com o

Presidente do Detran e tivemos oportunidade de mostrar a ele que a burocracia de

Minas Gerais é a maior deste país. Por isso, todos os que acreditaram no sistema de

gás, no combustível a gás, no gás veicular, e que fizeram adaptações em seus carros

estão tendo dificuldades até para retirar esse sistema de seus carros, como está

determinado. Aproveito para fazer um apelo ao Diretor do Detran, depois do

lançamento dessa frente parlamentar em favor do gás natural, um combustível barato

e que dá resultado, mas que não tem incentivo em Minas Gerais - e não por causa da

Gasmig, mas da sua sócia, a Petrobras, que tem a maioria das ações e não quer

implementar esse sistema; prefere vender uma gasolina cara e queimar um gás

barato. Hoje o Brasil paga para importar esse gás da Bolívia; e o gás está sendo

queimado, em vez de ser aplicado nos veículos e nas indústrias, tendo seu custo

reduzido. Há mais de 10 anos, o empresário mineiro Fernando Renault acreditou no
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sistema de gás e passou a trabalhar com ele pela primeira vez nesta cidade, no posto

na Avenida Antônio Carlos; mas hoje vemos todos esses postos quebrarem. Vemos

também todas as convertedoras fecharem. Tínhamos, em Belo Horizonte, mais de

100 convertedoras e hoje temos apenas 12 convertedoras que ainda conseguem

sobreviver nesse mercado, mas o emprego nelas está acabando. Está na hora de a

Casa fazer algo. Está na hora de o governo fazer a sua parte, assim como a

Petrobras e o governo federal. Está na hora de o Detran fazer alguma coisa para

incentivar. Não burocratizar esse sistema. Fica difícil as pessoas terem os carros

adaptados com gás natural, carros até mesmo clonados, sem apoio do Detran. Na

oportunidade, gostaria de parabenizar o Prefeito Joãozinho, de Ponte Nova, pelo bom

trabalho que vem fazendo naquela cidade, e por ser Presidente da Associação de

Municípios, que completou mais de 10 anos na última semana. Estivemos lá, este

Deputado e os Deputados Gustavo Valadares, Fábio Avelar e Carlos Gomes,

saudando os companheiros daquela Associação, presidida pelo Prefeito Joãozinho, o

Prefeito dos Deputados Fábio Avelar, Gustavo Valadares e deste Deputado, o

Prefeito que pensa na sua cidade de Ponte Nova. Muito obrigado.

- A seguir, são submetidos a discussão e a votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.366/2008, 2.960,

3.005, 3.115, 3.521, 3.544, 3.595 e 3.619/2009 (À sanção.) e do Projeto de

Resolução nº 2.207/2008 (À promulgação.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando

seja encaminhado à Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do

Estado de Minas Gerais - FTIEMG - pedido de providências e cópia das notas

taquigráficas da reunião realizada no dia 18/11/2009, às 9 horas, a qual discutiu as

questões relativas à saúde dos trabalhadores das indústrias vegetal e mineral do

Estado. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja encaminhado ao

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais pedido de

providências e cópia das notas taquigráficas da reunião realizada no dia 19/11/2009,
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às 15 horas, destinada a discutir a atuação de policiais militares e de seguranças

particulares na campanha salarial dos trabalhadores de Betim e Contagem. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Zé Maia, solicitando seja o Projeto de Lei

Complementar nº 57/2009 encaminhado à Comissão de Fiscalização Financeira, para

parecer de 1º turno. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, solicitando seja o Projeto de Lei

Complementar nº 55/2009 encaminhado à Comissão de Fiscalização Financeira, para

parecer de 2º turno. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando a palavra

pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao

Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva* - Caro Presidente, Deputado Hely Tarqüínio,

companheiros, colegas Deputados e Deputadas, ocupamos esta tribuna para

destacar alguns assuntos nesta reta final do ano. Tivemos uma boa notícia ontem,

quando o Governador Aécio Neves anunciou que dobrará, no próximo ano os

recursos relativos ao prêmio de produtividade dos servidores públicos, que neste ano

pagou R$318.000.000,00 a cerca de 300 mil servidores. Esse prêmio de

produtividade equivale quase a um 14º salário aos servidores.

No ano que vem, em dobrando essa produtividade, como quer o nosso Governador,

teremos a aplicação de R$636.000.000,00 destinados a homenagear e prestigiar

aqueles que trabalharam com afinco e se dedicaram nas estruturas administrativas do

Estado. É uma medida absolutamente salutar. Lembro-me de que fiz isso quando fui

Prefeito pela primeira vez em Teófilo Otôni, nos idos de 1983, criando uma legislação

que me permitia premiar os servidores públicos de 0,1% até 100% sobre o seu salário

em função do desempenho ao longo do período. Naturalmente isso era avaliado

pelas chefias e, ao final de cada mês, pagava-se essa produtividade mensal. No
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Estado, paga-se hoje uma produtividade anual mais ou menos equivalente a um

salário de cada servidor. É importante destacar a medida tomada pelo Governador

Aécio Neves no intuito de dobrar o prêmio de produtividade para o ano que vem.

Sr. Presidente, outra decisão importante do governo, que foi tomada nesta semana

e que merece destaque, foi a assinatura do Governador para a liberação de mais

R$196.000.000,00 para a conclusão do Proacesso neste ano e no ano que vem.

Temos várias cidades e vários Municípios cujas obras estão em andamento. Menos

de 100 cidades, de um total de 224, estão em obras. Na verdade, estavam sem

acesso ao asfalto. Algumas terminam neste final de ano; outras, no princípio do ano

que vem. Parece-me que sobrarão um pouco mais de 60 estradas para serem

concluídas em 2010.

Nesse aspecto do Proacesso, queria fazer um registro em relação à estrada do

Município de Bandeira. Alegando não ter recursos suficientes para tocar a obra, a

empresa que ganhou a licitação simplesmente a abandonou. No início dos trabalhos,

já tinha subempreitado para uma outra pequena empresa, que “deu o cano” no

comércio de Bandeira, nos empregados e ficou devendo muitas pessoas. É preciso

que nos preocupemos no próximo ano em buscar estabelecer uma legislação que

exija uma capacidade financeira maior das empresas relativamente aos recursos de

cada licitação. Há algumas regras já passadas, mas estão sendo muito pequenas

para Minas Gerais. Quanto às leis genéricas nacionais que coíbem a participação de

empresas não competentes para o exercício das suas atividades, há necessidade de

realizarmos na Assembleia um trabalho no intuito de estabelecer uma legislação

subsidiária que venha a garantir que cada empresa ganhadora de uma licitação

cumpra literalmente com a sua obrigação.

Ao longo dos anos temos visto surgirem, tanto na Copasa quanto na Cemig e nas

obras do DER, empresas sem capacidade financeira, sem capacidade instalada ou

competência para determinado tipo de obra para participarem das licitações. Muitas

delas participaram apenas por participar e para vender um edital para uma outra

empresa posteriormente, depois de ganha a licitação. No caso de Bandeira, parece-

me que o que aconteceu foi isso. A empresa incompetente ganhou a licitação, mas

não conseguiu tocar a obra. A segunda empreiteira, ou seja, o classificado em
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segundo lugar não aceitou tocar a obra, nem o terceiro, porque os recursos já tinham

sido despendidos e pagos e não se permitiu que se concluísse a obra. Estamos numa

situação difícil e encalacrada em Bandeira. A Câmara Municipal já embargou a

estrada três vezes, fez piquete, e não temos ainda uma solução.

É claro que estive com o Dr. José Élcio Montese, Diretor do DER, que, do ponto de

vista legal, estribado única e exclusivamente na legislação, já está buscando a

solução para uma nova licitação a fim de continuar as obras que foram paralisadas

por essa empresa irresponsável que trabalhava naquele trecho de asfalto, ligando o

trevo de Jordânia até Bandeira.

Ao mesmo tempo em que criticamos, também exaltamos. Por exemplo, nesta

semana, o Prefeito de Fronteira dos Vales veio a Belo Horizonte para participar

conosco do termo da licitação “Assinatura de contrato para início das obras de ligação

de Fronteira dos Vales com Felisburgo”. É praticamente o último trecho da região dos

Vales do Jequitinhonha e do Mucuri que está recendo o Proacesso. É claro que

abrange aquele trecho famoso que liga Salto da Divisa a Jacinto, de responsabilidade

do governo federal. Além de outras ligações, há três trechos em Minas Gerais de

responsabilidade do governo federal. Embora o governo de Minas tenha se colocado

à disposição para realizar as obras se houvesse repasse dos recursos, o governo

federal fez ouvidos moucos a essa pretensão de Minas Gerais, e o Proacesso será

concluído em 2010. Praticamente todos os Municípios de Minas estarão ligados,

faltando seis, pois não podemos, ou melhor, o governo de Minas não pode entrar

numa estrada federal sem autorização do governo federal.

Sr. Presidente, gostaria de abordar outro ponto em função da expectativa que

geramos; confesso que tenho parte de culpa nisso. O Proaero já tinha definido que

iria fazer a reforma do aeroporto de Teófilo Otôni, de Araçuaí, de Almenara e de

Nanuque. Essas quatro obras iriam viabilizar uma linha aérea para aquela distante

região de Minas Gerais, mas o governo federal, por meio do Profaa, não repassou os

recursos este ano para o Estado. Ou seja, nenhum tostão do Profaa veio para o

projeto Proaero de Minas Gerais, que conta com recursos do governo do Estado, mas

também contava, é claro, com que o governo federal garantisse a palavra, até mesmo

o documento assinado no convênio de repasse de parte dos recursos, para fazer
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essas obras. Então, o Proaero, que é um programa estadual, contava com uma

pequena participação do governo federal, mas não pôde ser levado avante porque

todas as obras realizadas este ano em Minas Gerais pelo governo do Estado foram

bancadas única e exclusivamente com os recursos do Tesouro do Estado.

Ainda estamos no aguardo das providências. Parece-me que já houve um

entendimento de que o Profa. a partir de janeiro do ano que vem, repassará 6% do

total que seria repassado a todos os Estados brasileiros, possibilitando assim que

Minas Gerais, a partir de fevereiro, comece as obras de ampliação, melhora e

recuperação desses aeroportos de Teófilo Otôni, Nanuque, Almenara e Araçuaí.

Peço licença ao Sr. Presidente para apelar um pouco à Secretaria de Obras - já

apelamos diretamente ao Vice-Governador Anastasia - para que libere para Nanuque

pelo menos os recursos ainda este ano. No mais tardar, libere no princípio do próximo

ano recursos para cercar o aeroporto da cidade.

Mas por que cercar o aeroporto? O aeroporto está sem cerca, e na cabeceira dele

há uma estrada. Há três meses houve um grande evento, uma exposição de

agropecuária em Nanuque, e alguns aviões ali aportaram. Aliás, lá há até empresa de

táxi aéreo. No entanto, um avião “king air”, ao aterrissar, bateu com as rodas em um

carro que passava pela estrada que rompia pela cabeceira da pista. A Anac fez a

vistoria e está ameaçando fechar o aeroporto de Nanuque.

Ora, é muito pouco o gasto com esse aeroporto. Cerca de RS100.000,00 são

suficientes para cercá-lo, para que a região tenha pelo menos um aeroporto

funcionando, o de Nanuque. Em Teófilo Otôni há um que funciona, mas apenas para

os Correios. Lá há uma empresa de táxi aéreo que atende o Norte do Espírito Santo e

o Sul da Bahia, sendo que eles já têm os seus aeroportos, que acabam carreando

para Nanuque.

E nós ficamos preocupados, Sr. Presidente, por causa de uma simples cerca? A

Prefeitura de Nanuque estava absolutamente quebrada e esfacelada em função da

troca de Prefeito. Ao longo de um ano, o Prefeito assumiu, reassumiu, desassumiu,

reassumiu e tornou a assumir quatro vezes. Então não houve sequência

administrativa; houve desastre administrativo em Nanuque, que precisa ser corrigido

com a participação do Estado, que tem colaborado. Em relação ao aeroporto, é
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importante fazermos esta intervenção com o governo do Estado.

Outro assunto que nos move, Sr. Presidente, é lembrar que, de tanto dinheiro que

autorizamos na Assembleia - R$1.000.000.000,00 de financiamento do Bird,

R$165.000.000,00 do BNDES, recursos que estão sendo anunciados e liberados para

o Proacesso e para o prêmio de produtividade, R$318.000.000,00 -, nossas emendas

parlamentares representam apenas R$115.000.000,00. Há um desprestígio dos

Deputados em relação à possibilidade que têm de direcionar recursos para os

Municípios e para as entidades que representam. Isso é muito ruim. Havia promessa

de presente de Natal para os Prefeitos dos Municípios de Minas com menos de 25 mil

habitantes, mas me disseram que essa promessa não será paga. Isso é ruim, muito

ruim, pois mostra, de forma clara, que o governo está agindo, atendendo apelos e

propostas nossas, os Deputados estão colaborando, colocando recursos no

Orçamento, aprovando leis necessárias, buscando autorizar empréstimos

internacionais e nacionais para que o governo deslanche suas obras, no entanto é

preciso lembrar que as emendas parlamentares somam apenas R$115.000.000,00, o

que é realmente muito pouco. Temos de trabalhar para que isso seja resolvido de

forma diferenciada. Enquanto um Deputado Estadual dispõe de R$1.500.000,00, um

Deputado Federal dispõe de R$12.000.000,00 para destinar às suas cidades, às

obras que são essenciais, importantes.

Concluindo, Sr. Presidente, tocarei num assunto no qual muito pouca gente gosta

de tocar. Trata-se do famoso esquema de corrupção, que muda de nome: é o famoso

esquema de corrupção do PMDB, do PT, do PSDB, de todos os partidos envolvidos

nesta grande dificuldade, em virtude de sistema político anacrônico. Quando o

Presidente Lula assumiu pela primeira vez, prometeu fazer reforma política.

Lamentavelmente, o Congresso Nacional não se mobilizou em prol dessa reforma.

Recentemente, fizeram pequena adequação na legislação eleitoral, e nada foi feito de

reforma política. O que me preocupa, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é que

acabamos, todos nós, recebendo a pecha de ladrões e de corruptos, com tanta

notícia de bandalheira, dinheiro na cueca, dinheiro na meia; essas coisas nos

ofendem pessoalmente, porque não se fere o assunto de maneira correta. Ouvi, na

própria Assembleia, muitos falarem sobre reforma política, falando primeiramente em
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financiamento público de campanha. Todo o mundo quer pegar uma beirada do

dinheiro do governo para fazer sua própria campanha. Sou contra financiamento

público de campanha. Não penso que o governo deva dar o dinheiro dos impostos

suados da população e entregá-lo para que político faça campanha. Isso é errado.

Financiamento público de campanha é forma de institucionalizar a molecagem; é tirar

dinheiro da boca do pobre, que paga imposto do feijão e do arroz, para dar para

político fazer campanha. Sou contra isso. Para começar a discussão e para acabar

com esta corrupção deslavada que grassa pelo País afora, tínhamos de tomar outra

providência; temos de falar, de forma clara, que, sem voto distrital, não se reduz a

corrupção. Enquanto houver Deputados comprando voto no Estado inteiro, não

conseguiremos acabar com a corrupção, nem mesmo reduzi-la. Se fosse reduzida,

seria melhor. Tenho a certeza de que, se começarmos a discutir seriamente a

reforma política do ponto de vista do distrito eleitoral, certamente o Brasil terá

transformação fantástica de uma eleição para outra, porque todo o mundo conhecerá

aquele cara daquela região. Só poderia ser candidato quem fosse de região

demarcada, como a do Vale do Jequitinhonha, a do Vale Mucuri ou a do Vale do Rio

Doce, ou mesmo duas regiões juntas, macrorregião, mas que fosse delimitado o

território. Para ser candidato, o cidadão tinha de ser eleitor e residir naquele território,

ser conhecido das pessoas, para que se reduzisse a necessidade de dinheiro para se

fazer campanha.

Esse é um problema sério porque viciou o pessoal. Há Vereador que não conversa

com políticos, se não houver um cheque na frente. Políticos que não têm recursos,

como eu, enfrentam uma dificuldade enorme para fazer campanha. Se vamos a uma

cidade conversar com alguém, perguntam-nos quanto é. Assistimos ao exemplo do

Juvenil, que comprou votos por telefone. Telefonavam para um Vereador que teve mil

votos pedindo 500 votos em troca de “x” à vista e “xx” depois da eleição. Essa

molecagem só vai acabar quando houver distrito eleitoral, porque todo o mundo

saberá quem são os candidatos da região.

O que vejo na minha região, que é muito pobre, é interessantíssimo: enquanto vou

de carro, muitos vão de avião ou helicóptero, que pousam nas cidades a toda a hora.

Onde não há campo de aviação, pousam em campos de futebol. Vão lá para comprar
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cabos eleitorais, bater um papo, oferecer um jantarzinho, e acabam levando os votos.

A cidade e a região ficam sem representação.

Deputado Carlos Mosconi, sei que V. Exa., assim como eu, esteve em Brasília e

também não concorda com esse tipo de comportamento. V. Exa. também

acompanhou a corrupção do governo Collor. Naquela época, fui o primeiro a

denunciar. Não concordo, não aceito, não admito corrupção. Sinto-me tolhido na

minha liberdade. O Deputado Hely Tarqüínio também é um homem pobre. Sei que

sofre esse tipo de pressão na sua região, assim como o Eduardo, os Deputados que

são regionalistas, municipalistas, que defendem suas cidades e regiões. Todos

sofrem enormemente com a bandalheira, a molecagem, a roubalheira dos políticos

safados que compram votos por telefone, mandam chamar o prócer político, traz aqui,

negocia, vende o voto. E acaba dando nisso, ou seja, um baita Rio Arrudas invadindo

o Brasil. É dinheiro, dinheiro e dinheiro comprando consciências.

Outro dia fiz um teste: entrei em 10 táxis diferentes e perguntei aos motoristas se se

lembravam em quem haviam votado para Deputado. O resultado foi: 9 entre 10 não

se lembravam em quem votou para Deputado Estadual ou Federal. Como querem

fazer um país, se as pessoas votam e se esquecem daqueles em quem votaram em

uma semana?! As Assembleias, as Câmaras Municipais e o Congresso Nacional são

os responsáveis pela estrutura legal. Por que isso acontece? Porque o processo

político está errado. A reforma política tem de começar pelo voto distrital, para que

todos saibam quem é quem. Não há país democrático que sobreviva sem o

Legislativo. Esse é o Poder mais importante, é ele que dá a estrutura legal para o

Executivo funcionar, mas, se não tomarmos cuidado, se não começarmos a discutir o

voto distrital, veremos os mais ricos tomando conta do Legislativo. Estes não querem

o Legislativo para cuidar do povo, e sim para favorecer seus negócios próprios, seus

negocinhos. Tenho um amigo, um empresário rico, que queria ser candidato a

Deputado Estadual. Disse-lhe que seria melhor ir para Brasília, ser Deputado Federal,

porque lá é mais fácil, é o lugar para se fazer negócio. Aqui em Minas as coisas não

funcionam assim. A bancada mineira não é tão bem aquinhoada. Em Brasília dá para

ficar bem.

Falamos isso porque é a realidade, mas é ruim aceitarmos essa situação, saber que
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isso ocorre, que é assim que funciona, e não haver ninguém para falar, para começar

a mudar. É por isso que peço aos companheiros Deputados que, no próximo ano,

sejamos um pouco mais profundos nas nossas intervenções e escutemos seriamente

as estruturas do Brasil.

Essa Constituinte, que era cidadã, mas já não o é, está trazendo prejuízos

enormes, por falta de regulamentação e mudança de alguns artigos importantes. A

própria Constituição mineira precisa de transformações. Há legislações que devem

ser alteradas, e outras que devem ser feitas. Temos alterado muito, mas ainda falta o

que fazer. As chamadas cláusulas pétreas, aquelas que dizem ser imutáveis, só

podem ser mudadas, se transformarmos a Constituição. Temos de mudar a

Constituição, melhorá-la, adequá-la ao século XXI. Temos de fazer com que a

realidade se retrate nas leis, e não que as leis imponham uma realidade que não

existe.

Estamos vivendo um faz de conta neste país. Só conseguiremos acompanhar esse

ritmo acelerado de desenvolvimento do processo da informática, da robótica, se

tivermos a consciência de discutir profundamente, em cada canto do Brasil, em cada

cidadezinha, em cada Câmara de Vereadores e aqui, na Assembleia especialmente,

tentando estimular os colegas federais, essas cláusulas pétreas da Constituição e a

alteração da legislação, o que é necessário para que o Brasil mude, de fato, para

melhor. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Carlos Mosconi. A Presidência defere o requerimento e fixa

ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi - Meu caro Deputado Hely Tarqüínio, que preside esta

reunião, Deputadas e Deputados, telespectadores da TV Assembleia, boa-tarde.

Gostaria, Sr. Presidente, em primeiro lugar, de manifestar minha satisfação pela

presença entre nós do Presidente da Câmara Municipal da minha cidade, Andradas,

Vereador Paulo Moreira. Queria dar a ele as boas-vindas e dizer da nossa alegria por

ter aqui um representante do Legislativo da minha cidade natal, Andradas.
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Vou abordar aqui alguns tópicos rapidamente, algumas coisas que aconteceram

recentemente e que são muito importantes para todos nós. Vou falar de alguns temas

de ordem geral e de outros mais específicos e pontuais, como esse de Poços de

Caldas, o qual gostaria de salientar em primeiro lugar.

Poços de Caldas, importante cidade do Sul de Minas, há poucos dias foi

classificada em uma pesquisa feita pelo Ministério da Justiça entre as cinco primeiras

cidades com menor índice de criminalidade do Brasil. Isso vale para Poços de Caldas

e para a região que ela comanda, e é motivo de muita satisfação para nós, porque

segurança é um tema fundamental para a vida das pessoas. É confortante para nós

saber que a cidade está tão bem-situada nesse item que realmente diz respeito à vida

de todos nós. Portanto queria daqui, Presidente, enviar os meus cumprimentos ao

Chefe da Polícia Militar da região de Poços de Caldas, Ten.-Cel. Antônio de Souza

Filho, que tão bem dirige a Polícia Militar naquela região, com extrema competência,

diligência, cuidado e zelo, tornando a Polícia Militar de lá uma referência para todos

nós. Quero cumprimentar também o Delegado Regional da Polícia Civil, Dr. Antônio

Carlos Faria, que também tem-se destacado pela forma competente como exerce sua

função.

Portanto é motivo de muita alegria para nós, para mim pessoalmente, poder vir a

esta tribuna para fazer esse relato que mostra uma condição muito favorável de

Poços de Caldas. Aquela cidade, meu caro Presidente, Deputado Hely Tarqüínio,

meu caro Deputado Getúlio Neiva, é realmente muito diferenciada. Então é um

privilégio para nós viver ali. É o primeiro IDH de Minas Gerais e agora vem com essa

classificação extremamente honrosa no item segurança.

Gostaria também, Presidente, de comunicar a esta Casa que, há duas semanas,

fizemos nesta Assembleia uma reunião com lideranças do café de todo o País,

principalmente com lideranças do café de Minas Gerais, para tratar de um assunto

tão importante para a economia mineira: o café.

Tivemos aqui a presença do Vice-Governador, Prof. Antonio Anastasia, que tem

manifestado interesse crescente nessa questão. Contamos também com a presença

do Secretário de Ciência e Tecnologia, Alberto Portugal, do Secretário de Agricultura,

Gilman Viana, além de um representante do Secretário de Saúde, Marcus Pestana,
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que não pôde comparecer. Essa reunião foi organizada com o objetivo de avaliarmos

se Minas Gerais tem interesse e condições de definir uma política de café para o

nosso Estado.

Por que isso é importante e necessário, Sr. Presidente? Porque temos observado

nos últimos tempos que o café deixou de ser um item importante para Brasília. O

governo federal, lamentavelmente, não dá ao café a importância que se dava

anteriormente. O café é hoje um item que não desperta maior interesse, maior

atenção em Brasília, lamentavelmente. Não concordo com essa tese. De maneira

alguma concordo com ela, mas essa, infelizmente, tem sido a ação do governo

federal no trato do café. Esse setor vem em crise há tantos anos, e a solução parece

não chegar nunca, não comove, digamos assim, o governo federal, apesar das

lideranças que temos lá nesse setor do café. Poderia citar o Conselho Nacional do

Café, a Frente Parlamentar do Café, que é presidida, com muita competência, pelo

Deputado Carlos Melles, com a participação de vários Deputados de Minas Gerais.

Poderia citar também o Deputado Geraldo Tadeu, da minha região, que também tem

grande interesse nessa questão. Há, além disso, vários Deputados interessados

nesse setor.

Essa reunião foi organizada por mim e pelo Deputado Antônio Carlos Arantes, que

é do Sul de Minas também, em parceria com a Comissão de Saúde, que presido, e a

Comissão de Agricultura, presidida pelo Deputado Vanderlei Jangrossi. Felizmente,

Sr. Presidente, depois de um dia inteiro de debate, pois a reunião terminou às 20

horas, saímos daqui bastante reconfortados e com uma posição preliminar de Minas

Gerais, que deixou bem claro para todos nós o interesse que o café desperta no

governo de Minas Gerais, no Governador Aécio Neves, que tem sido um grande

interlocutor desse setor em Brasília, que tem levado as propostas, tratado com o

governo federal para a aceitação delas. Na realidade, infelizmente, quando são

aceitas, quase não têm efeito positivo.

Assim, o resultado da reunião foi positivo. Estivemos com várias lideranças,

técnicos do café, pessoas de grande renome nacional e internacional na área do café,

discutindo vários aspectos do setor, principalmente a viabilidade de Minas Gerais

assumir uma política não só do ponto de vista técnico-administrativo, mas também
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financeiro em relação a essa área, para alívio, vamos dizer assim, dos milhares de

produtores rurais de Minas Gerais que cuidam dessa atividade e para os milhões de

trabalhadores rurais que dependem do café e que, graças a ele, estão fixados nas

propriedades rurais. Portanto, acho que Minas Gerais poderá dar uma resposta

extremamente positiva depois do que vimos ali.

Um item abordado nessa reunião bastante produtiva foi a questão do café e da

saúde. Erroneamente, considera-se que o café pode fazer mal à saúde, que não faz

bem à saúde, que não faz bem às crianças, que não deixa dormir. Ouvimos uma

professora muito ilustre da cidade de Lavras que fez uma belíssima explanação sobre

a questão do café e da saúde, trazendo-nos pesquisas e trabalhos científicos já

realizados não só no Brasil, mas em vários países do mundo, mostrando os

benefícios que o café traz à saúde. Foi muito interessante saber disso. Por exemplo,

na escola, as crianças com o hábito de tomar café têm desempenho melhor.

Coincidentemente, dentro dessa linha, na televisão, há dois ou três dias, o

“Fantástico”, programa tão famoso da TV Globo, mostrou um trabalho da Faculdade

de Medicina de Harvard, uma das universidades mais conceituadas do mundo,

ressaltando o benefício que o café traz para o sexo masculino em relação ao

aparecimento do câncer de próstata, doença que acomete os homens de forma

crescente, principalmente depois dos 50 anos, aumentando, nas idades mais

avançadas, o percentual daqueles atingidos pela doença. Esse trabalho foi feito com

50 mil pacientes do sexo masculino, durante muitos anos. A universidade mostrou

com clareza, de forma definitiva, que os homens que tomam café têm 70% menos

chances de apresentar câncer de próstata que os que não têm esse hábito. Isso é

muito interessante, e o País, que é o maior produtor de café do mundo, tem que ter

essa consciência e valorizar esse produto genuinamente brasileiro, sob todos os

aspectos - agora, com mais essa vantagem. E lembro que existem vantagens

também para o sexo feminino, pois faz bem para as coronárias e é um

hepatoprotetor, além de outras. O café, então, traz esse benefício, como foi

demonstrado pela Universidade de Harvard, tão conceituada.

Sr. Presidente, queria também comunicar a esta Casa que, na semana passada, eu

e o Deputado Délio Malheiros - eu representando a Comissão de Saúde, ele a de
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Defesa do Consumidor - visitamos o Hospital das Clínicas da UFMG. Estivemos

nesse grande hospital do Estado a convite de sua diretoria para uma conversa

extremamente franca e aberta. Tivemos consciência e recebemos a informação sobre

como está o hospital no que diz respeito a seu funcionamento, ao atendimento à

população, à condição salarial dos funcionários e a seus equipamentos e área física.

A reunião durou algumas horas e foi extremamente produtiva. Depois, fizemos uma

visita detalhada a todo o hospital, e saímos dali, caro Presidente, muito

impressionados com o que vimos. É um hospital de referência nacional, é um dos

mais importantes de Minas Gerais, além de ser o hospital da UFMG, considerada,

com muita justiça, uma das melhores do País. Aquele é o local de aprendizado da

Faculdade de Medicina, além de ser um centro de atenção aos milhares de pacientes

de todo o Estado. Portanto, oferece o ensino e a residência a médicos de todo o

Brasil, que procuram esse hospital para seu aperfeiçoamento.

Lamentavelmente, Deputado Hely Tarqüínio, por outro lado saímos dali

extremamente angustiados. De um lado há a boa vontade e a garra dos professores,

a grande disposição daqueles doutores, com currículos invejáveis e com a vida inteira

dedicada ao atendimento das pessoas e ao ensino dos alunos. Ressalto que esse

atendimento é feito de maneira excepcional, com todo o cuidado, zelo e carinho.

Muitos deles usam até recursos nesses atendimentos. Ouvimos depoimentos de

clínicos, cardiologistas, neurologistas, neurocirurgiões, todos expressando, da forma

mais clara possível, seus problemas ocasionados pela falta de equipamentos os mais

rudimentares. Isso, naturalmente, dificulta, e muito, o atendimento à população de

todo o Estado, que procura o hospital para atendimento nos procedimentos de maior

complexidade, que são realmente a vocação de um hospital com essas

características.

Saímos de lá com o retrato da saúde no Brasil. Infelizmente, podemos projetar essa

realidade para o futuro. Essa situação reflete o interesse do País pelos jovens que

estão estudando medicina e pelos residentes que sairão para exercer sua profissão

nessas condições. É lamentável o descaso do governo federal para com a saúde.

É impressionante ver um hospital com esse porte, essa magnitude, com

equipamento - por exemplo, o tomógrafo - com 20 anos de uso, ser considerado de
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primeira geração. Por isso, fazer um exame exige muita mão de obra, muitos dias, é

uma lentidão. Enfim, acontecem coisas desse tipo, que realmente não poderiam

acontecer num hospital dessa dimensão, dessa magnitude.

Sr. Presidente, gostaria de acrescentar que o jornal “Estado de Minas” de ontem

publicou um editorial em que se manifesta preocupação com os recursos do

Ministério da Saúde, levantando o seguinte tema: “Vão faltar remédios”. Onde vão

faltar remédios? No Brasil inteiro. Por quê? Porque nessa questão de orçamento da

saúde há crise, não há dinheiro para isso, para aquilo, e são cortados

R$140.000.000,00 do orçamento do Ministério da Saúde, o que vai afetar diretamente

a distribuição de medicamentos. É o Ministério da Saúde que repassa para o Brasil

inteiro medicamentos essenciais para a população que se vale do SUS; e, de

repente, não vai mais fazer isso, porque vão faltar medicamentos. Que medicamentos

são esses? São medicamentos essenciais para crianças, idosos, para pessoas

portadoras de câncer.

Há poucos dias estive em um congresso nacional de hospitais filantrópicos,

realizado em Fortaleza. O Ministro Temporão iria encerrar o congresso. Havia

milhares de Diretores, de provedores de hospitais filantrópicos do País inteiro que

esperavam a ida do Ministro para exporem a situação de hospitais à beira da falência,

em situação pré-falimentar. Essa é que é a verdade. E ninguém vai me dizer que isso

é responsabilidade da gestão, da má gestão. Em um ou outro caso pode ser, mas o

que domina o espetáculo não é a má gestão, mas a pobreza, a falta de recurso

financeiro que existe no País, na área da saúde. O Ministro, lamentavelmente, não

pôde ir, o que frustrou a reunião que ali se realizava, porque o pessoal queria

apresentar fatos ao Ministro. O Ministro é um trabalhador, um lutador pela saúde, mas

ele não tem guarida no governo a que pertence. Infelizmente, essa é a triste

realidade.

São essas as considerações, Sr. Presidente, que eu queria fazer. E as faço com

angústia porque, quando se trata de emprestar para o FMI, o Brasil tem dinheiro;

quando se trata de fazer o superávit primário, o Brasil também tem; quando se trata

de comprar porta-avião, o Brasil tem; quando se trata de comprar submarino atômico,

o Brasil tem dinheiro; agora, para a saúde, lamentavelmente, não tem. E eu quero
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viver, Sr. Presidente, para ver essa situação mudar. Muito obrigado.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 10,

às 9 horas, e para a especial também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos

editais de convocação, bem como para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com

a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição

anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/12/2009

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Suspensão e reabertura da

reunião - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:

Requerimento do Deputado Arlen Santiago; aprovação - Inexistência de quórum

especial para votação de proposta de emenda à Constituição - Votação, em turno

único, do Projeto de Lei nº 3.863/2009; aprovação - Votação, em turno único, do

Projeto de Lei nº 3.898/2009; aprovação - Votação, em turno único, do Projeto de Lei

nº 3.900/2009; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.876/2009;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 com as Emendas nºs 1 e 2 - Votação, em 2º

turno, do Projeto de Resolução nº 2.207/2008; aprovação com a Emenda nº 1 -

Votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 2.473/2008; aprovação na forma

Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 2.597/2008;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de

Resolução nº 2.619/2008; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução

nº 2.910/2008, aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.115/2009;

aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.521/2009; aprovação -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.619/2009; discurso do Deputado Padre

João; votação do projeto; aprovação na forma do vencido em 1º turno; declaração de

voto - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 630/2007; aprovação na forma do
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Substitutivo nº 1; prejudicialidade das Emendas nºs 1 e 2 - Votação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 3.405/2009; aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno,

do Projeto de Lei nº 3.680/2009; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº 3.741/2009; aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 3.864/2009; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.959/2009;

aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.882/2009; encerramento

da discussão; discurso do Deputado Padre João; votação do projeto; aprovação na

forma do vencido em 1º turno; declaração de voto - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei Complementar nº 53/2009; apresentação das Emendas nºs 1 a 11;

encerramento da discussão; requerimentos do Deputado Juarez Távora (2);

aprovação; discursos dos Deputados Sargento Rodrigues, Weliton Prado e Carlos

Pimenta; votação nominal do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno, salvo

emendas; aprovação; questão de ordem; leitura e votação nominal das Emendas nºs

1 e 2; rejeição; votação nominal das Emendas nºs 3 a 11; aprovação - Discussão, em

1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 56/2009; apresentação da Emenda n° 6;

encerramento da discussão; encaminhamento da emenda com o projeto à Comissão

de Fiscalização Financeira - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.512/2007;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1; prejudicialidade da Emenda nº 1 -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.032/2008; aprovação na forma do

vencido em 1º turno - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.854/2009;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 com as Emendas nºs 1 a 3 - Declarações de

voto - Inexistência de quórum especial para votação de proposta de emenda à

Constituição - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura -

Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo -

Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -



____________________________________________________________________________
1259

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo -

Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -

Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa

- Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro -

Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -

Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy

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

Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia -

Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 10 minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência vai

passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições
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O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Arlen Santiago

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº

1.512/2007 seja apreciado em quarto lugar entre as matérias em fase de discussão.

Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum especial para votação da

proposta de emenda à Constituição, mas que o há para a apreciação das demais

matérias constantes na pauta.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.863/2009, do Governador do

Estado, que autoriza a abertura de crédito especial em favor da Agência Reguladora

de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas

Gerais - Arsae-MG. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.898/2009, do Governador do

Estado, que autoriza a abertura de crédito especial ao Orçamento Fiscal do Estado

em favor da Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa

Aplicada em Águas - Hidroex. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de

Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.900/2009, do Governador do

Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar de R$10.735.468,01 ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.876/2009, do Governador do Estado,

que uniformiza os critérios gerais de gestão e execução para transferência gratuita de

bens, valores ou benefícios, por órgãos e entidades da administração pública do

Poder Executivo, no âmbito dos programas sociais que especifica. A Comissão de
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Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2,

que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em votação, as Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado,

em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.876/2009 na forma do Substitutivo nº 1 com as

Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 2.207/2008, da Comissão de

Política Agropecuária, que aprova, em conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que especifica.

A Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto com a Emenda

nº 1, que apresenta. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em

2° turno, o Projeto de Resolução nº 2.207/2008 com a Emenda nº 1. À Comissão de

Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 2.473/2008, da Comissão de

Política Agropecuária, que aprova, em conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que especifica.

A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de

Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Política Agropecuária. Em

votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Resolução nº 2.473/2008 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Política Agropecuária.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 2.597/2008, da Comissão de
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Política Agropecuária, que aprova, em conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que especifica.

A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de

Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Política Agropecuária. Em

votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Resolução nº 2.597/2008 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Política Agropecuária.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 2.619/2008, da Comissão de

Política Agropecuária, que aprova, em conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que especifica.

A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de

Política Agropecuária e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Política Agropecuária.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 2.910/2008, da Comissão de

Política Agropecuária, que aprova, em conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que especifica.

A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de

Política Agropecuária e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Política Agropecuária.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.115/2009, do Deputado Almir Paraca,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.521/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Mateus Leme o imóvel que
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especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.619/2009, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 8.655, de 18/9/84, que dispõe sobre mudança de denominação da

Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. - Cemig - para Companhia Energética de

Minas Gerais - Cemig - e sobre ampliação de seu objetivo social, bem como dá outras

providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Com a palavra, para encaminhar a votação, o

Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, votaremos este projeto e reconhecemos a

importância dele, porque, ao mudar o objeto social da Cemig... Além da produção e

da transmissão de energia, da distribuição e da comercialização, a Cemig entra

também na área de telecomunicação e informação. É importante dizer do

compromisso, por escrito, do Sr. Djalma Morais, Presidente da Cemig, em licitar,

ainda neste ano, mais 70 mil ligações. Temos demanda de mais de 126 mil novas

ligações somente para a zona rural. Podemos mostrar para o Sr. Anastasia,

Governador em exercício, a carta-compromisso do Presidente Djalma. Dizíamos para

o Governador que não temos como votar o Orçamento sem a licitação. Portanto tem

de licitar, ainda neste ano, essas 70 mil ligações. Na verdade, foram licitadas apenas

56 mil, mas a demanda é de 126 mil. É vergonha, a esta altura da história, termos

mais de 126 mil famílias sem energia elétrica só em Minas Gerais. Isso corresponde a

mais de meio milhão de pessoas. Muitos dizem que é a empresa mais bem-avaliada.

Os dados não mostram isso. Na realidade, já o foi, pois a Cemig está em queda na

linha de satisfação dos consumidores.

Estamos votando, mas salientando, mais uma vez, Presidente Djalma, que, para

votar o Orçamento, é preciso que estejam licitadas. Sr. Presidente e Deputado

Weliton Prado, não resolve dizer na última hora, no dia 15 de dezembro, que o

problema é da Aneel e da Eletrobrás. Sabemos da proposta indecente da Cemig em

relação ao custo por cada ponto de ligação. Então que se entendam com a Eletrobrás

o mais rápido possível, a fim de que todos os procedimentos para a licitação sejam
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feitos. O que não podemos permitir é o trabalhador, o jovem, a criança, a mulher, o

homem do campo terem o sonho de permanecerem no campo, mas sem serviço

essencial, que é a energia elétrica. Estamos votando favoravelmente, portanto

permitindo à Cemig ganhar muito dinheiro. Estamos conscientes disso, porque todo o

serviço está pronto. A Cemig entra ganhando mais recurso pelo serviço de internet.

Pelo mérito da matéria estamos votando favoravelmente, mas com este apelo, mais

uma vez: “Queremos que os 70 mil pontos de ligação sejam licitados antes de

votarmos o Orçamento”. Esse é o encaminhamento, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.619/2009 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto

O Deputado Weliton Prado - Serei breve. Votamos favoravelmente à aprovação

desse projeto, mas é fundamental ressaltar isso aqui, conforme muito bem disse o

Deputado Padre João. Não é possível uma empresa aumentar, a cada dia que passa,

a sua lucratividade e, na contramão, enxugar, diminuir o direito dos trabalhadores,

aumentando a terceirização e diminuindo os recursos para a manutenção de rede.

Nem precisa chover mais para a luz da Cemig acabar, basta qualquer ventinho ou

mesmo um cachorro urinar no poste e já cai a energia da cidade inteira. É um

absurdo, uma vergonha. Aliás, a revista “IstoÉ” desta semana trouxe uma matéria

muito boa mostrando que a Cemig já é uma das piores companhias de energia

elétrica do País. Isso porque ela só trabalha com o “venha a nós e, para o vosso

reino, nada”. Ela só faz aumentar a arrecadação e distribuir os recursos para os

acionistas. Para o povo, nada. É uma das tarifas de energia mais caras não apenas

do Brasil, mas também do mundo inteiro. Ficam aqui os nossos questionamentos em

relação ao governo do Estado, que hoje acaba de concluir a CPI que investiga as

irregularidades da conta de luz. Mais de R$40.000.000.000,00 foram cobrados a mais

dos consumidores do Brasil, sem falar dos juros e das multas de correção pelos quais

os consumidores têm o direito de ser ressarcidos em dobro, de acordo com o Código

de Defesa do Consumidor. O valor seco que tem de ser abatido na conta de luz é de



____________________________________________________________________________
1265

mais de R$40.000.000.000,00. Assim, é muito importante que haja uma mobilização

permanente da sociedade, porque ela tem direitos e é fundamental pressionarmos.

“Água mole em pedra dura tanto bate até que fura”. A pressão tem de ser

permanente, para que a Cemig tenha consciência. Aliás, o Presidente da Cemig já

admitiu as irregularidades, ou seja, os aumentos irregulares feitos desde 2002. O

Deputado Federal Elismar Prado aprovou um requerimento há alguns anos, na

Comissão de Defesa do Consumidor, para que o Tribunal de Contas fizesse uma

auditoria, e o Tribunal de Contas fez essa auditoria e, em resposta ao Deputado

Federal Elismar Prado, que é membro da CPI da conta de luz, disse que realmente

existiam essas irregularidades e que foram cobrados valores a mais desde 2002.

Essa luta tem de continuar com muita firmeza, e a Cemig tem de proceder à

devolução, ao abatimento do valor da conta de luz dos consumidores no ano que

vem. Essa pressão junto à Aneel é fundamental, inclusive o posicionamento da CPI

de indiciar os ex-dirigentes da Aneel, porque ela tem de cumprir com a sua

responsabilidade, mas, infelizmente, ela não cumpre, porque está atrelada, ou

melhor, capturada pelas grandes concessionárias de energia elétrica do País. A

Aneel tinha de ter independência. Essa investigação é fundamental, e quem tiver

culpa nisso terá de responder e ser penalizado de forma muito dura. Para terminar,

gostaria de deixar a minha solidariedade ao conjunto dos servidores que aqui estão,

como a associação das mulheres profissionais de segurança pública, e ainda

parabenizá-las, porque elas sempre estiveram presentes na Assembleia, desde o

início da tramitação do Projeto de Lei nº 53. Também gostaria de parabenizar a

Associação dos Praças da Polícia Militar - Aspra -, sempre presente. Parabenizo

ainda a Associação do Clube Social dos Cabos e Soldados e, de forma especial, o

Cb. Coelho, sempre presente, defendendo os servidores na Proposta de Emenda à

Constituição nº 300, rodando o Estado inteiro. Cumprimento ainda os Agentes

Penitenciários que continuam na luta para garantir seus empregos de volta. Isso

mostra que os servidores realmente estão mobilizados e ocupando a Casa para

reivindicar os seus direitos. No ano que vem, o Orçamento do Estado será de mais de

R$40.000.000.000,00, e eu pergunto qual será o reajuste para os servidores.

Infelizmente, o reajuste será realmente muito pequeno; um reajuste que não condiz



____________________________________________________________________________
1266

com aquilo que os servidores contribuem para o desenvolvimento do nosso Estado.

Se o Orçamento para o ano que vem passou de R$17.000.000.000,00 para mais de

R$40.000.000.000,00, isso foi graças ao conjunto dos servidores que deram o seu

sangue para ajudar o Estado a crescer e a aumentar a sua arrecadação, mas

infelizmente eles não têm o seu devido reconhecimento. Mas infelizmente os

servidores de todas as categorias não têm o devido reconhecimento. Sejam os

policiais militares, que estão aqui presentes, sejam os policiais do Corpo de

Bombeiros, sejam os Agentes Penitenciários, sejam os servidores da educação,

sejam os servidores administrativos, sejam os servidores da saúde, enfim, o conjunto

dos servidores infelizmente não tem garantida sua valorização. Gostaria de

agradecer. Votamos favoravelmente ao Projeto de Lei nº 3.619, mas fazemos nossas

ponderações.

O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 630/2007, do

Deputado Weliton Prado, que dispõe sobre a Política Estadual de Agroindústria

Familiar e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. A

Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Política

Agropecuária. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Com a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam prejudicadas as Emendas nºs 1 e 2.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 630/2007 na forma do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Política Agropecuária.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.405/2009, do Deputado Domingos

Sávio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do

Amparo o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da

Comissão de Justiça. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Lei nº 3.405/2009 com a Emenda nº 1. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.680/2009, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 14.313, de 19/6/2002, que isenta beneficiários de terras rurais do

pagamento de emolumentos, na forma que especifica. A Comissão de Justiça conclui

pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de Política Agropecuária e de

Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.741/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Joaíma o imóvel que

especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com

Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o

projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas

e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)

Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.741/2009 com

a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.864/2009, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 18.017, de 8/1/2009, que institui a Gratificação Complementar de

Produtividade na carreira da Advocacia Pública do Estado. A Comissão de Justiça

conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de Administração Pública e

de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.959/2009, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 13.408, de 21/12/99, que dispõe sobre a denominação de

estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. A Comissão de Justiça
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conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública

opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À

Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.882/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito no âmbito do

Programa Emergencial de Financiamento aos Estados e ao Distrito Federal e dá

outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação, o

Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, o projeto está em regime de urgência;

serei rápido. Estamos conscientes sobre o projeto, pois debatemos muito ao longo da

sua tramitação. Solicitamos o encaminhamento da destinação desse recurso,

informações sobre onde seria empregado. Houve, de certa forma, atenção do

Anastasia em encaminhar e esclarecer. Contudo entendemos que Minas Gerais está

trabalhando no limite de sua capacidade de endividamento. Sabemos que o próximo

Governador pagará as contas. Muito está sendo feito, desde a Linha Verde, o

Proacesso, o ProMG e a Cidade Administrativa, mas quem pagará a conta será o

próximo Governador. Temos consciência disso. É lamentável que, para o servidor

público, nada. Reconheço que as obras foram feitas. Agradeço a manifestação dos

colegas Deputados em relação às obras, sejam de asfalto, sejam da Cidade

Administrativa, sejam do ProMG. São dois programas: o Proacesso, que trata do

novo asfalto; e o ProMG, que trata da recuperação. Reconheço isso. Mas o Estado é

composto de servidores públicos, que merecem respeito em suas carreiras. Isso não

está acontecendo. Qual foi o reajuste concedido para o servidor neste ano? As obras

não pararam. Então é mais um empréstimo. Votamos empréstimo de

R$1.000.000.000,00. Votamos, nesta sessão, R$9.000.000,00 nesses primeiros

processos, inclusive para melhorar a Fazenda. Mas a Fazenda, para o pequeno, não

está fazendo nada. Não é somente para o servidor, não. Tivemos decreto de redução

de ICMS de 18%, 12% e 7% para 3%, mas até hoje não foi implementado. Até hoje,
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quando a Associação de Agricultores Familiares ou a cooperativa procuram a

Fazenda em âmbito regional, dizem que ainda nem foram comunicados e que não

podem atender à redução. Então ainda continuam cobrando 18% do agricultor

familiar. O governo federal, por intermédio do Programa de Aquisição de Alimentos,

deposita o equivalente a R$100.000,00 na conta da associação para pagar todos os

produtos que o governo federal compra e doa para as entidades. De cada

R$100.000,00, o governo do Estado pega R$18.000,00 em forma de ICMS. Votamos

aqui, há decreto, essa regulamentação foi publicada, mas ainda não está valendo.

Mais um empréstimo. Porém o que cobramos do governo é que enxergue o que

temos de mais precioso, que é o servidor público do Estado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.882/2009 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto

O Deputado Weliton Prado - Serei breve. Quero deixar claro o posicionamento do

Bloco de Oposição nesta Casa - PT-PMDB-PCdoB. Votamos favoravelmente a mais

de R$267.000.000,00 de empréstimos junto ao BNDES. Isso mostra nossa

contribuição, a forma madura com que fazemos oposição na Assembleia Legislativa,

ajudando o desenvolvimento do Estado. Esperávamos que o Governador tivesse

esse mesmo carinho com a população, com as pessoas mais pobres, com os

servidores, porque o Estado não é composto somente de concreto e obras, é

composto de seres humanos também. O governo tinha de aprender isso. Estamos

votando favoravelmente a mais de R$260.000.000,00 de empréstimos junto ao

BNDES. Essa é nossa contribuição para o desenvolvimento do Estado.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº

53/2009, do Governador do Estado, que altera a Lei nº 5.301, de 16/10/69, que

contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, e a Lei Complementar nº

95, de 17/1/2007. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta ao vencido em 1º turno. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
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- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 53/2009

EMENDA Nº 1

O § 13 do art. 136, da Lei nº 5.301, de 1969, passa a ter a seguinte redação:

“A policial militar e a bombeiro militar poderão requerer sua transferência para a

reserva remunerada aos vinte e cinco anos de efetivo exercício, e as ocupantes de

cargos de natureza policial da Polícia Civil de Minas Gerais poderão requerer

aposentadoria por tempo de serviço, após igual período de efetivo exercício, com

proventos integrais, observado o tempo mínimo de vinte anos de exercício em cargo

de natureza estritamente policial.

§ 13b - Não se aplica o dispositivo no parágrafo anterior às integrantes do quadro

de oficiais de saúde, aplicando-se o disposto nos arts. 204 e 220”.

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2009.

Adalclever Lopes - Sargento Rodrigues.

Justificação: A proposta busca aplicar princípios isonômicos a todas as ocupantes

de cargos de natureza policial no âmbito da Secretaria de Estado de Defesa Social,

estabelecendo critérios igualitários para todas as servidoras, tendo em vista as

peculiaridades de suas atividades

EMENDA Nº 2

Acrescente onde convier o seguinte artigo:

Art. ... - Aos militares inativos e aos pensionistas do Instituto de Previdência dos

Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM - será pago um abono na

mesma data e de valor igual ao do prêmio por produtividade pago ao pessoal ativo,

conforme disposto na Lei nº 17.600, 1º de julho de 2008.

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2009.

Arlen Santiago

Justificação: O prêmio por produtividade é eventual e está relacionado ao

desempenho institucional do órgão ou entidade do Poder Executivo que aderir ao

acordo de resultados e cumprir os requisitos previstos na lei que o criou, além de

outras condicionantes.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, forças públicas integrantes do
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Sistema de Defesa Social, têm toda uma especificidade que os diferencia dos demais

órgãos da administração do Estado. Os militares dessas instituições realizam uma

carreira típica de Estado, cujas atividades são da essência do próprio Estado. Essa

carreira não se encerra com a simples transferência do militar ativo para a reserva,

conforme dispõe o art. 3º do Estatuto dos Militares, a Lei nº 5.301, de 16/10/69, ou

seja, ele continua na carreira.

O desempenho institucional da PMMG e do CBMMG é, para os militares mineiros,

um compromisso juramentado na realização da carreira que abraçaram por profissão,

independentemente do estágio em que nela se encontram (ativa, reserva ou

reformado). Por imperativo de justiça, há de dispensar um tratamento isonômico a

todos que estão na carreira militar.

Com esta emenda ao Projeto de Lei Complementar nº 53, dá-se cumprimento ao

disposto no § 11 do art. 39 da Constituição do Estado, além de evitar-se o

cometimento da grande injustiça representada pelo pagamento do bônus ou prêmio

por produtividade aos militares ativos, sem uma contrapartida equivalente para os

militares inativos e pensionistas. É importante ressaltar que a instituição, por lei, do

abono, na forma proposta e como medida compensatória ao pagamento do bônus por

produtividade, não prejudica a política de incentivo do governo ao pessoal ativo e, por

outro lado, preserva-se a paridade salarial entre ativos e inativos, conquista histórica

instituída há mais de 50 anos, com a Lei nº 1.803, de 14/8/58.

EMENDA N° 3

Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:

“Art. 20 - A Lei nº 5.301, de 1969, fica acrescida do seguinte art. 191-A:

“Art. 191-A - Ao militar licenciado ou dispensado em caráter temporário, em

decorrência de acidente de serviço ou moléstia profissional, cuja falta de capacidade

laborativa não seja definitiva e que não tenha participado de curso ou treinamento

exigido nos termos deste Estatuto, em decorrência do mesmo acidente ou moléstia,

será assegurada a convocação para o treinamento ou curso subsequente, de mesma

natureza, tão logo cesse sua licença ou dispensa e, se aprovado, ser-lhe-á garantida,

para fins de promoção dentro do respectivo quadro, a contagem de tempo retroativa à

data de conclusão do curso ou treinamento de que não tenha participado, observado
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o disposto no parágrafo único do art. 191.”.”.

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada

Justificação: A redação original do dispositivo continha ambiguidade e imprecisões

que comprometiam a compreensão do comando, gerando o risco de interpretações

em desacordo com o pretendido pelo legislador.

EMENDA N° 4

Dê-se ao art. 22 a seguinte redação:

“Art. 22 - O art. 104 da Lei nº 5.301, de 1969, fica acrescido do seguinte parágrafo

único:

“Art. 104 - (...)

Parágrafo único - Para cada cinco dias de férias anuais cassadas e não gozadas,

será acrescido um dia para efeito de contagem do tempo de serviço do militar.”.”.

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada

Justificação: O parágrafo único do art. 104 foi incluído pelo Projeto de Lei

Complementar nº 53/2009 para definir a contagem de tempo das férias anuais

cassadas e não gozadas. Conforme dispõe o art. 104, existem outras possibilidades

de utilização desses dias de férias que não estão sendo abrangidas, fazendo-se

necessário realizar a alteração no texto para incluí-las.

EMENDA N° 5

Dê-se ao art. 28 a seguinte redação:

“Art. 28 - Os seguintes comandos alterados por esta lei terão efeito retroativo a 1º

de dezembro de 2009:

I - O disposto no § 8º do art. 184, nos incisos I e IX e no § 4º do art. 203 e no § 6º

do art. 213 da Lei nº 5.301, de 1969;

II - O disposto no parágrafo único do art. 15 da Lei Complementar nº 95, de 2007;

III - O disposto nos §§ 2º e 3º do art. 1º da Lei Complementar nº 76, de 2004.”.”.

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada

Justificação: Os comandos dos artigos alterados pelo Projeto de Lei Complementar
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nº 53/2009, para fins de promoção, devem entrar em vigor a partir de 1º/12/2009,

para que possam surtir efeitos ainda este ano. O art. 28 do projeto deixou de citar

alguns dispositivos que dizem respeito à promoção, havendo necessidade de incluí-

los.

EMENDA N° 6

Dê-se ao art. 12 do Substitutivo nº 1 ao vencido a seguinte redação:

“Art. 12 - O art. 136 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar acrescido dos

seguintes §§ 13 e 14:

“Art. 136 - (...)

§ 13 - A policial militar e a bombeiro militar poderão requerer sua transferência para

a reserva remunerada aos vinte e cinco anos de efetivo serviço, vedada a contagem

de qualquer tempo fictício não prevista nesta lei, com proventos integrais.

§ 14 - A policial militar e a bombeiro militar, quando de sua transferência para a

reserva, nos termos do § 13 deste artigo, serão promovidas ao posto ou à graduação

imediata, se tiverem no mínimo um ano de serviço no posto ou graduação,

observados os incisos I e IV do art. 186, e não se enquadrarem nas situações

previstas no art. 203.’.”.

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada

Justificação: O disposto nos §§ 13 e 14 do art. 136 foi incluído no Estatuto para

permitir que a policial militar pudesse ser transferida para reserva com 25 anos de

efetivo serviço, tendo direito aos proventos integrais e à promoção ao posto ou

graduação imediata. Para que a militar possa ter direito à promoção ao posto ou

graduação imediata, é necessário que tenha, no mínimo, um ano de serviço no posto

ou graduação, conforme já é exigido para os demais oficiais e praças, nos termos dos

arts. 204 e 220, por uma questão de isonomia de tratamento.

EMENDA N° 7

Substitua-se, no “caput” do art. 204 da Lei nº 5.301, de 1969, alterado pelo art. 8º

do projeto, a expressão “excluída qualquer contagem ficta” por “sendo para este

último vedada a contagem de qualquer tempo fictício não prevista nesta lei”.

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2009.
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Lafayette de Andrada

Justificação: É necessário adequar o texto previsto no art. 204 àquele relativo à

contagem de tempo para a transferência para reserva das militares, aos 25 anos. O

texto proposto define, de forma clara, que apenas para a contagem dos 20 anos de

efetivo serviço nas Instituições Militares Estaduais - IME - não poderão ser acrescidos

o tempo ficto não previsto na lei. Se a alteração deste texto não for efetivada haverá

uma restrição maior do que a prevista no texto atualmente em vigor, com prejuízos

para os militares.

EMENDA N° 8

Substitua-se, no “caput” do art. 220 da Lei nº 5.301, de 1969, alterado pelo art. 2º

do projeto, a expressão “excluída qualquer contagem ficta” por “sendo para este

último vedada a contagem de qualquer tempo fictício não prevista nesta lei”.

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada

Justificação: É necessário adequar o texto previsto no art. 220 àquele relativo à

contagem de tempo para a transferência para reserva das militares, aos 25 anos. O

texto proposto define, de forma clara, que apenas para a contagem dos 20 anos de

efetivo serviço na IME não poderão ser acrescidos o tempo fictício não previsto na lei.

Se a alteração desse texto não for efetivada haverá uma restrição maior do que a

prevista no texto atualmente em vigor, com prejuízos para os militares.

EMENDA N° 9

Dê-se ao art. 26 a seguinte redação:

“Art. 26 - Fica revogado o inciso VIII do art. 203 da Lei nº 5.301, de 1969, com efeito

retroativo a 1º de dezembro de 2009.”.

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada

Justificação: Os comandos dos artigos alterados pelo Projeto de Lei Complementar

nº 53/2009, para fins de promoção, devem entrar em vigor a partir de 1º de dezembro

de 2009, para que possam surtir efeito ainda este ano. O disposto no art. 26 do

projeto, por tratar de promoção, deve, portanto, retroagir a tal data.

EMENDA N° 10
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Dê-se ao art. 19 a seguinte redação:

“Art. 19 - O art. 101 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 101 - Os militares têm direito de gozar, por ano, vinte e cinco dias úteis de

férias.”.”.

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada

Justificação: A previsão do período de férias dos militares de 25 dias úteis está no

inciso V do art. 26, conforme prevê o Substitutivo nº 1 ao vencido. Esse comando é

incoerente com o art. 101 da lei, que prevê 30 dias corridos. Assim, para equiparar o

período de férias do militar com o usufruído pelo servidor civil, é mais adequado

modificar o art. 101, objeto desta emenda.

EMENDA N° 11

Dê-se à alínea “b” do inciso I do art. 44 da Lei Delegada nº 37, de 1989, a que se

refere o art. 24 do projeto, a seguinte redação:

“Art. 24 - (...)

“Art. 44 - (...)

I - (...)

b) se for julgado, mediante laudo da Junta Militar de Saúde, incapaz para o

desempenho de suas atividades em decorrência de acidente no serviço ou por

moléstia profissional ou alienação mental, cegueira, estados avançados da doença de

Paget (osteíte deformante), paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,

esclerose múltipla, hanseníase, tuberculose ativa, nefropatia grave, contaminação por

radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, fibrose cística (mucoviscidose),

doença de Parkinson, neoplasia maligna, espondiloartrose ancilosante, hepatopatia

grave ou doença que o invalide inteiramente, qualquer que seja o tempo de

serviço.”.”.

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada

Justificação: A alteração proposta é necessária para manter a coerência com os

comandos da lei aos quais está subordinada a alínea modificada.
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O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto uma emenda dos

Deputados Adalclever Lopes e Sargento Rodrigues, que recebeu o nº 1, uma do

Deputado Arlen Santiago, que recebeu o nº 2, e nove do Deputado Lafayette de

Andrada, que receberam os nºs 3 a 11, e que, nos temos do § 4o do art. 189 do

Regimento Interno, serão submetidas a votação independentemente de parecer. A

Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de

conformidade com o art. 260, inciso I, combinado com os arts. 192 e 255, do

Regimento Interno. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram

presença no painel que o façam neste momento. Vem à Mesa requerimento do

Deputado Juarez Távora, solicitando a votação em bloco das Emendas nos 1 e 2. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa requerimento do Deputado

Juarez Távora, solicitando a votação em bloco das Emendas de nos 3 a 11. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Sargento Rodrigues.

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

Deputadas, público que nos acompanha das galerias e pela TV Assembleia, antes de

mais nada queremos agradecer a Deus por esse momento tão importante para os

integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, com

esse projeto que traz a eles inúmeras conquistas.

Aproveito, Sr. Presidente, para, no encaminhamento da votação desse projeto,

agradecer aos companheiros Deputados e Deputadas que nos ajudaram durante a

sua tramitação. Agradeço especialmente ao relator na Comissão de Constituição e

Justiça, Delvito Alves, que nos acolheu da melhor maneira possível, e ao Deputado

Délio Malheiros, que nos ajudou muito ao acolher diversas emendas na Comissão de

Administração Pública e a quem quero fazer justiça. Assim, realço o nome desses

Deputados, assim como o do Deputado Lafayette de Andrada, que muito nos ajudou

tentando avançar ao máximo na Comissão de Fiscalização Financeira e
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Orçamentária. Feitas essas considerações relativas aos ilustres relatores, queremos

agradecer a todos os Deputados desta Casa, sem cuja presença na votação de um

projeto que exige quórum qualificado não seria possível a aprovação do projeto nem

em 1o turno nem, como é óbvio, em 2o turno.

Feitas essas primeiras considerações, queremos dizer da nossa satisfação de estar

aqui hoje, no dia 1º/12/2009, às vésperas do Natal, testemunhando a felicidade dos

policiais e bombeiros militares, em especial da mulher policial e bombeiro militar;

essas mulheres que aqui são representadas por sua entidade, a Associação das

Mulheres Profissionais de Segurança Pública - Amproseg. Agradecendo a todos os

parlamentares, ressalto que este é um momento de júbilo e de alegria para elas.

Afinal de contas, desde que apresentamos nesta Casa a proposta de emenda à

Constituição, tivemos a melhor acolhida do conjunto dos Deputados desta Casa, com

a presença maciça das nossas Deputadas, sendo a relatora a Deputada Elisa Costa,

hoje Prefeita de Governador Valadares. O ilustre companheiro Deputado Antônio

Júlio presidiu, de forma brilhante, a comissão especial, cujo parecer naquele

momento, há cerca de um ano, já era favorável aos 25 anos de efetivo serviço dessas

policiais e bombeiros.

Sr. Presidente, sabemos que teremos a votação de emenda. O Deputado

Adalclever Lopes nos procurou para estendermos isso às policiais civis. Deputado

Adalclever Lopes, tenho certeza de que conseguiremos, porque o governo do Estado,

por meio do Vice-Governador, certamente prepara mensagem para ser enviada ao

Governador para que as policiais civis sejam contempladas com a aposentadoria.

Destaco aos ilustres Deputados que esse projeto chegou em sua forma original, com

apenas três pontos de avanço: o percentual das turmas para promoções, a

incorporação do ADE dos novos policiais e a redução do interstício da promoção de

2º para 1º-Sargento. Apenas esses três pontos.

De imediato, pedimos reunião com nossas entidades de classe. Participaram a

Associação dos Praças, Policiais e Bombeiros Militares, que se encontra

representada pelo companheiro Subten. Luiz Gonzaga, que está presente na

antessala do Plenário; também o Cb. Álvaro Coelho, Presidente do Centro Social de

Cabos e Soldados, está presente nas galerias, além da Associação dos Oficiais, do
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Clube dos Oficiais e da União dos Reformados. Após diversas reuniões com este

Deputado e entidades de classe, fomos ao Comando da Polícia Militar levar nossas

reivindicações para que a classe fosse contemplada. A reunião ocorreu no dia 6 de

agosto deste ano. Deputado Lafayette de Andrada, que tem participação efetiva na

fase final, o projeto tinha apenas três pontos de avanços. Pensamos que era o

momento de unirmos esforços para avançar mais, o que ocorreu. Após diversas

reuniões, o Comandante-Geral da Polícia Militar, na pessoa do Cel. Renato Vieira de

Souza, entendeu que era momento importante, ímpar, pois este Deputado o alertou

sobre a possibilidade de não haver mais tempo para a tramitação de novo projeto,

uma vez que o final deste ano chega e logo após haverá apenas três meses para

votação de interesses relativos aos servidores. Fizemos várias tratativas com o Cel.

Gilvan, Comandante-Geral dos Bombeiros, e com Cel. Renato. Graças a Deus, desta

vez tivemos sucesso, apesar de não conseguimos emplacar todas as emendas.

Entretanto, das 26 emendas apresentadas por este Deputado, 21 foram encampadas

pelos relatores durante a tramitação do projeto. Destacamos isso para que os nobres

pares tomem conhecimento dos avanços, de forma sucinta. O primeiro deles foi a

criação do auxílio-invalidez. Temos policiais na cadeira de rodas que precisam desse

auxílio. Temos ainda a previsão de parecer da Advocacia-Geral do Estado antes do

recurso ao Governador em caso de processos administrativos; extensão da licença-

maternidade de 180 dias para nossas queridas policiais e bombeiros militares;

aposentadoria especial para as policiais e as bombeiros militares aos 25 anos de

serviço; jornada reduzida para policial civil e militar que tem filho com cuidados e

necessidades especiais; cômputo na jornada para o militar quando este se apresenta

ao fórum em ação policial ou em decorrência disso, se tiver de prestar depoimento ao

Judiciário ou a processo administrativo; acompanhamento por médico de confiança,

conforme lei federal, na Junta Central de Saúde; fundamentação das Comissões de

Praças e de Oficiais justificando o voto para promoção ou não; 25 dias úteis de férias;

aposentadoria aos 30 anos com 20 anos de serviço efetivo, podendo computar até 10

anos tanto para policial feminino quanto para policial masculino; incorporação do

ADE; e promoção aos 10 anos de efetivo serviço para Soldados e inclusão do 2º-

Sargento, podendo prestar o Curso de Habilitação de Oficiais.
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Quero, Sr. Presidente, dizer que tínhamos três importantes emendas. A da carga

horária, que ainda não foi concretizada, mas temos a certeza de que será, porque

conquistaremos mais esse ganho para os servidores policiais e bombeiros. A emenda

da situação dos desertores. Infelizmente, ato do Comando Regional de Uberlândia

demitiu, ao arrepio da lei, sete policiais, e não conseguimos ampará-los nesse

projeto. Por fim, o tratamento igualitário para policiais e bombeiros da ativa e inativos.

Avançamos um pouco no texto, mas é preciso compreender que não compactuamos

com o prêmio de produtividade, que vem diferenciar o salário de ativo e inativo.

Agradeço a Deus, o grande arquiteto deste universo, e a cada parlamentar por ter

contribuído neste momento de grande alegria, de grande júbilo. Esta votação será

enorme presente de Natal para os policiais e bombeiros de Minas Gerais. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Weliton

Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Serei rápido. Em primeiro lugar, reconheço os

avanços do Projeto de Lei Complementar nº 53 em vários aspectos, principalmente

no que diz respeito às mulheres, como a aposentadoria aos 25 anos, e na garantia de

direitos e reivindicações de todos, o que era luta antiga da categoria. Não poderia

deixar de falar que fica insatisfação em relação a esse projeto, porque, pela primeira

vez, estamos quebrando a paridade, o que é muito sério. Infelizmente, não foi

resolvido esse problema no projeto, porque o policial que está na reserva, que está

inativo, não deixa de ser policial. Ele contribuiu durante anos para a segurança da

nossa população, do nosso Estado. Deixo aqui nosso questionamento, porque não há

como, pela avaliação de desempenho, o policial que está inativo receber também o

abono, o que é grande injustiça nessa justificativa que o governo fez. Isso quebra a

paridade e abre precedente sério. O Deputado Arlen Santiago lutou muito para a

aprovação da emenda ao projeto, mas infelizmente não conseguiu. Não deixaremos

isso quieto. No ano que vem, continuaremos a mobilização, porque temos de garantir

o respeito aos que dedicaram toda a sua vida à segurança pública. O policial que está

na reserva não deixa de ser policial. Ele é policial em relação ao auxílio-

periculosidade por projeto de minha autoria. Não aceitamos aprovar o auxílio-
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periculosidade, se não for também para quem está na reserva, para quem está

inativo. É preciso respeitar esses servidores. Finalizando, solicito à Liderança do

Governo que resolva esse problema o mais rápido possível. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Carlos

Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, queremos encaminhar

favoravelmente ao projeto, porque se trata de projeto de alcance social muito grande.

Os benefícios do projeto foram explicados pelo Deputado Sargento Rodrigues, a

quem cumprimento pela luta, pela garra, pelo seu empenho durante toda a tramitação

do projeto para a aprovação das emendas, com as propostas aceitas pelo nosso

Líder de Governo.

Sr. Presidente, chamo a atenção para momento muito importante do País. Está na

ordem do dia do Congresso Nacional a votação da Proposta de Emenda à

Constituição nº 300, que muito interessa aos policiais militares de todo o País,

sobretudo os de Minas Gerais, tanto os da Polícia Militar quanto os do Corpo de

Bombeiros, pois trata da equiparação salarial, um salário único para os policiais

militares de todo o País, equiparando-se ao salário do policial do Distrito Federal, o

mais bem-remunerado do País. Devíamos iniciar um movimento nacional para

sensibilizar os parlamentares, os Deputados Federais, a fim de votarmos, ainda este

ano, a Proposta de Emenda à Constituição nº 300 e equipararmos os salários dos

policiais militares e dos bombeiros. Convoco o Sargento Rodrigues e os Deputados

de toda a Casa, para fazermos pressão no Congresso Nacional. Assim como o

Governador Aécio Neves e esta Casa dão exemplo em Minas Gerais aos policiais

militares e aos bombeiros, que todo o Brasil, por iniciativa de um movimento de apoio

desta Casa, possa votar a Proposta de Emenda à Constituição nº 300, se Deus

quiser, beneficiando os policiais militares e os bombeiros. Terminando, entendo que o

policial militar vive em estado de constante estresse. O policial militar merece o

melhor de nós. O Governador Aécio Neves está de parabéns, bem como esta Casa.

Sargento Rodrigues, parabéns pelo seu trabalho, pela votação do Projeto de Lei

Complementar nº 53. Parabéns, senhores!

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas.
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- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio

Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito

Alves - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor

Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio

Avelar - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro

Lessa - José Henrique - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto

Carneiro - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira - Rêmolo

Aloise - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião

Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -

Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, o meu voto também foi “sim”.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, o meu voto também foi “sim”.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, o meu voto também foi “sim”.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 53 Deputados. Não houve

voto contrário. Está aprovado o Substitutivo nº 1, salvo emendas. Votação das

Emendas nºs 1 e 2.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Para orientar a votação, gostaríamos que o

Presidente fizesse a leitura das emendas.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura das

Emendas nºs 1 e 2.

O Sr. Secretário - (- Lê as Emendas nºs 1 e 2.)

O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas nºs 1 e 2.

- Registram “sim” os Deputados e a Deputada:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Antônio Júlio -

Arlen Santiago - Carlin Moura - Délio Malheiros - Durval Ângelo - Fábio Avelar - José

Henrique - Padre João - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Vanderlei Miranda -

Weliton Prado.

- Registram “não” os Deputados:
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Ademir Lucas - Antônio Carlos Arantes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio

Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Dinis

Pinheiro - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Elmiro

Nascimento - Getúlio Neiva - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -

Jayro Lessa - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Mauri

Torres - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Walter Tosta

- Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 15 Deputados. Votaram “não” 34 Deputados,

totalizando 49 votos. Estão rejeitadas as Emendas nºs 1 e 2. Em votação, as

Emendas nºs 3 a 11.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. -

Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin

Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro

Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir -

Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão -

Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - José Henrique -

Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres -

Neider Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães

- Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -

Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 54 Deputados. Não houve voto contrário. Estão

aprovadas as Emendas nºs 3 a 11. Está, portanto, aprovado o Projeto de Lei

Complementar nº 53/2009 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno com

as Emendas nºs 3 a 11. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 56/2009, do

Governador do Estado, que dá nova redação ao art. 8º da Lei Complementar nº 64,

de 25/3/2002, que institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos
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servidores públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão

de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 a 3, que

apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto

com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Justiça, e com as Emendas nºs 4 e 5,

que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Justiça, e as Emendas nºs 4 e 5,

da Comissão de Administração Pública. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos.

- Vem à Mesa:

EMENDA Nº 6

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - O Agente de Segurança Penitenciário e Socioeducativo será aposentado

voluntariamente, na forma do art. 40, § 4º, II e III, da Constituição da República,

independentemente da idade, após trinta anos de contribuição, desde que conte, pelo

menos, vinte anos de efetivo exercício no cargo.”.

Sala das Reuniões, 1º de dezembro de 2009.

Sargento Rodrigues

Justificação: Com a Emenda à Constituição nº 47/2005, o tratamento da

aposentadoria especial no regime próprio de Previdência Social - relativo aos

servidores ocupantes de cargo efetivo - foi remetido aos legisladores de cada ente da

Federação, na medida em que ficou alterado o art. 40, § 4º, da Carta Magna.

Até então, o que havia era a previsão de que deveria haver “lei complementar’ e, na

interpretação do Texto Constitucional, era preciso que se lesse a remissão a “lei

complementar” na Constituição da República, de 1988, como lei complementar da

União. Após a Emenda à Constituição nº 47/2005, a remissão do constituinte é a “leis

complementares”, ou seja, em respeito ao pacto federativo, cada ente (em especial,

os entes subnacionais) poderá dispor internamente sobre as hipóteses e as

condições de aposentação diferenciada no regime próprio de previdência, quando

houver “casos de servidores: I - portadores de deficiência; II - que exerçam atividades

de risco; III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que

prejudiquem a saúde ou a integridade física”.
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Esta emenda visa a reconhecer o caráter diferenciado das funções de Agente de

Segurança Penitenciário e Socioeducativo, o que abre espaço para a concessão de

aposentadoria especial a tal categoria de servidores sujeitos a riscos à sua

integridade física, por desempenharem atividades perigosas.

Trata-se, pois, de criar as condições para a aplicação do disposto no art. 40, § 4º,

da Constitução Federal, que trata da aposentadoria especial de servidores públicos

que exercem atividades de risco. Entre estas atividades, sem sombra de dúvida,

enquadram-se as exercidas pelos Agentes de Segurança Penintenciários.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do Deputado

Sargento Rodrigues, que recebeu nº 6, e, nos termos do § 2º do art. 188 do

Regimento Interno, encaminha o projeto com a emenda à Comissão de Fiscalização

Financeira, para parecer.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.512/2007, do Deputado Arlen

Santiago, que disciplina o comércio de artigos de conveniência em farmácias e

drogarias, no âmbito do Estado de Minas Gerais, de modo a proporcionar segurança

e higiene ao consumidor. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto com

a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo

emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº 1, fica

prejudicada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

1.512/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Defesa do Consumidor.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.032/2008, do Deputado Ruy Muniz,

que dispõe sobre a concessão de nova placa, junto ao Departamento Estadual de

Trânsito - Detran -, ao proprietário de veículo automotor que tiver placa clonada. A

Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 2.032/2008 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.854/2009, do Governador do Estado,

que altera as Leis nºs 11.396, de 6/1/94, que cria o Fundo de Fomento e

Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais - Fundese -; 14.869,

de 16/12/2003, que cria o Fundo de Parcerias Público-Privadas; 15.686, de

20/7/2005, que dispõe sobre o Fundo de Assistência ao Turismo - Fastur -; 15.980, de

13/1/2006, que cria o Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais; e 15.981, de

16/1/2006, que cria o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes. A Comissão

de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1

a 3, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em votação, as Emendas nºs 1 a 3. As Deputadas e os Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado,

em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.854/2009 na forma do Substitutivo nº 1, com as

Emendas nºs 1 a 3. Às Comissões de Turismo e de Fiscalização Financeira.

Declarações de Voto

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, votei favoravelmente. Não

poderia deixar de expressar o meu voto. Na oportunidade, gostaria de convidar todos

os Deputados da Casa, principalmente o meu amigo Deputado Jayro Lessa, para a

posse do Prefeito Manoel da Mota, na próxima sexta-feira, em Itabirito, às 10 horas

da manhã. Conto com a presença de todos os Deputados. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Votamos favoravelmente a um grande número de

projetos. Isso demonstra a nossa responsabilidade, a responsabilidade da Oposição

com o povo de Minas Gerais. Gostaria de mostrar uma reportagem do jornal “O

Tempo”, de hoje. (- Lê:) “Consumidor pagou R$40.000.000.000,00 a mais na conta de

luz desde 2002”. Está aqui o Deputado Federal Elismar Prado, que é membro da CPI
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da Conta de Luz.

“Entre 2002 e 2009, os brasileiros pagaram R$40.000.000.000,00 a mais nas

contas de energia elétrica. O prejuízo foi calculado pela Comissão Parlamentar de

Inquérito - CPI - da Energia Elétrica, que apresentou seu relatório no final da tarde de

ontem. O valor refere-se ao que foi pago a mais, em razão de um erro de metodologia

de cálculo da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel - e perdas técnicas que

são repassadas ao consumidor.”

Então, o consumidor tem o direito de ser ressarcido. Foram R$40.000.000.000,00.

Pelo Código de Defesa do Consumidor, o ressarcimento tem de ser em dobro, ou

seja, R$80.000.000.000,00. Se for calcular os juros e as correções, o valor realmente

tem de ser muito maior. É um direito de o cidadão ser restituído. Há um outro ponto

sobre o qual gostaria de falar e que é matéria em todos os jornais. No ano que vem, o

IPVA terá uma redução aproximadamente de 13%. Estamos questionando esse

percentual, que teria de ser, na média, uma redução pelo menos de 30%. Já estamos

ajuizando uma ação no Ministério Público para que o consumidor tenha um valor de

desconto, ou seja, uma redução no IPVA no ano que vem de aproximadamente de

20% a 30%, e não os 13% em média que o governo anunciou. O IPVA em Minas

Gerais é um dos mais altos do Brasil e infelizmente não segue a tabela oficial que

deveria seguir. Não há esse reconhecimento por parte do governo do Estado.

Entramos em contato com o sindicato que representa os proprietários de veículos e

temos uma tabela oficial. Então estamos juntando toda essa documentação e provas

e já estamos ingressando no Ministério Público, para que o consumidor tenha uma

redução do IPVA de 20% a 30%. Esperamos que a justiça seja feita. Além disso, que

seja refeita a tabela apresentada pelo Estado, que é a primeira redução ao longo dos

anos. Realmente essa é uma grande vitória. Estamos colecionando vitórias. Os

consumidores de Minas Gerais vieram impedir a cobrança da taxa de incêndio para

as residências e da taxa para chamar a polícia. Houve redução na conta de luz no

ano passado de 17%. Este foi o primeiro ano em que não houve aumento do valor da

conta de água da Copasa. Conseguimos impedir que o consumidor que deve à

Cemig e à Copasa tenha o nome incluído no SPC e no Serasa, e agora a redução do

IPVA no ano que vem. Conforme valor anunciado pelo Estado, deve ficar
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aproximadamente em 13%. Só que queremos a redução maior de acordo com a

tabela que define os percentuais dos valores dos veículos. Em Minas Gerais, o

governo está calculando o valor acima da tabela. Portanto estamos ingressando com

essa representação no Ministério Público e esperamos que a redução, no ano que

vem, fique num percentual maior, de 20% a 30%. Gostaria de dizer que fiquei muito

feliz por termos aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 53, que dá dignidade aos

servidores da segurança pública, às mulheres, às policiais militares e aos policiais

que fazem parte do Corpo de Bombeiros. Ele diz respeito à dignidade, à questão da

aposentadoria e do tempo de serviço e à promoção. Fica aí o nosso questionamento

em relação aos inativos, que, infelizmente, não receberão o abono por produtividade.

Essa é uma grande injustiça, pois aquele policial que dedicou tantos anos da sua vida

para o desenvolvimento do Estado deveria ser realmente reconhecido e receber o

abono, uma vez que não deixa de ser policial. Fica aqui o nosso questionamento e

indignação, já que os policiais aposentados e inativos não estão sendo reconhecidos

pelo Estado. Não vamos desistir. Aliás, no ano que vem, vamos dar prosseguimento a

essa discussão, para que a Constituição do Estado seja respeitada e para que o

governo pague o auxílio-periculosidade, que outros Estados já estão pagando.

Infelizmente, até hoje, o governo do Estado não reconheceu, de fato e de direito, o

auxílio-periculosidade, que deve ser estendido para os inativos e também para os que

estão na reserva. Agora, com a PEC nº 300, eles terão uma perspectiva. O Deputado

Federal Elismar Prado fez parte da comissão especial que aprovou o relatório da PEC

nº 300, que dará uma grande dignidade aos policiais militares e ao Corpo de

Bombeiros, equiparando os salários dos policiais do Distrito Federal com os salários

de todos os Estados da Federação. Esse é o posicionamento do Bloco PT-PMDB-

PCdoB, a favor da população de Minas Gerais.

O Deputado Arlen Santiago - Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço aos nossos

nobres Deputados, que votaram projetos importantes nesta noite, sendo o mais

importante deles o projeto de lei complementar que faz justiça a uma classe

importantíssima para Minas Gerais e para o Brasil: a nossa Polícia Militar, que, sem

sombra de dúvida, é a melhor Polícia Militar do Brasil. Hoje votamos vários avanços

que o Governador Aécio Neves e que o Presidente do Conselho de Defesa Social, o
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Vice-Governador Antonio Anastasia, encaminharam a esta Casa, aceitando as

propostas de mudança, no que foi possível, inclusive a aposentadoria aos 25 anos

das Policiais Femininas do Estado de Minas Gerais. Infelizmente, não conseguimos

aprovar aqui o abono para os servidores da inatividade, quando for paga a avaliação

de desempenho para o policial militar e o bombeiro militar da ativa. A Constituição

mineira fala claramente que deverá haver paridade em relação à Polícia Militar, que é

fundamental e importantíssima para a segurança de todos os mineiros. Houve essa

quebra da paridade, e nós teremos de lutar por isso. Noutro momento, tenho a

certeza de que conseguiremos vencer. Quero dizer ao Comandante da União dos

Militares, ao Cel. César, ao Cel. Zéder, a vários outros companheiros da União dos

Aposentados e às pensionistas que não deixaremos passar essa luta. Aliás, o meu

companheiro do PTB, o Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá, é o autor da proposta

que está em Brasília, a PEC nº 300, que faz com que toda Polícia Militar do Brasil

tenha o seu salário equiparado ao policial militar de Brasília. Essa é uma proposta do

PTB, do meu partido, que, com certeza, fará justiça e deverá ser aprovada por todos

os Deputados. Nessa questão da aposentadoria, existe ainda um problema federal: o

perverso fator previdenciário, que faz com que 30% a 40% da aposentadoria de quem

não é funcionário público seja cortada, tungada pelo governo federal, no momento em

que a pessoa, já idosa, mais precisa do seu salário. Pela coerência da luta que o PTB

e que nós fazemos contra o fator previdenciário, para colocar um fim nele,

coerentemente também não queremos a quebra da paridade em Minas Gerais.

Agradecemos ao Governador Aécio Neves, que tem feito maravilhas neste Estado.

Conforme disse o Deputado Padre João, o nosso Governador tem feito obras, obras,

obras e mais obras e também justiça aos policiais militares de Minas Gerais. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, também votamos favoravelmente ao

Projeto de Lei Complementar nº 53, que modifica o Estatuto do Servidor Militar de

Minas Gerais. Entendemos que houve um pequeno avanço, mas não um avanço

pleno, porque, primeiro, algumas conquistas aumentaram, mas quebramos a

paridade. Votamos favoravelmente a que o servidor da ativa tenha o mesmo benefício

do servidor inativo, mas, infelizmente, o nosso voto não prevaleceu no Plenário,
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porque as Emendas nºs 1 e 2 foram rejeitadas aqui. Entendemos que o servidor

inativo tem esse mesmo direito; direito esse que está previsto na Constituição do

Estado de Minas Gerais. Por outro lado, tivemos a compreensão de que as

modificações no estatuto favorecem, sem dúvida nenhuma, os trabalhadores

militares, especialmente as mulheres, as policiais militares, as do Corpo de

Bombeiros e as da Polícia Civil, que terão direito à aposentadoria especial com o

tempo reduzido, como todas as trabalhadoras das outras categorias. Também

votamos favoravelmente, Sr. Presidente, à concessão de um crédito especial para a

agência de saneamento, a Arsae. Achamos que é o momento mais oportuno para

que a Arsae demonstre, na prática, para o povo mineiro que não é uma agência

chapa-branca, como denunciamos desde a sua aprovação nesta Casa. A agência foi

aprovada, os seus componentes indicados, e agora há a concessão de um crédito

especial no Orçamento para que ela venha a funcionar na prática. Acho fundamental

que ela realmente saia do papel e funcione, porque a qualidade da prestação do

serviço, especialmente da Copasa, em diversas cidades de Minas Gerais, está de mal

a pior. Estivemos, na semana passada, por exemplo, em Malacacheta, onde

constatamos que as diversas obrigações previstas no contrato de concessão da

Copasa não estão sendo cumpridas pela empresa. A agência de saneamento tem até

esse papel de fiscalizar, de cobrar que a Copasa preste o serviço de qualidade, que

ela atenda às comunidades e que respeite os contratos previstos. O nosso Bloco PT-

PMDB-PCdoB também aprovou a concessão de novos empréstimos, entendendo, Sr.

Presidente, que a coisa mais importante é que precisamos, sem dúvida nenhuma,

avançar muito ainda neste Estado. Porém com a compreensão de que, em um

Estado, não se avança somente com a construção de pontes e de estradas. Construir

pontes e estradas, sem dúvida nenhuma, é muito importante, mas não pode parar por

aí. Precisamos avançar mais, valorizando o servidor público, os trabalhadores que

fazem o serviço público de Minas Gerais funcionar. Infelizmente as políticas de

valorização do servidor público no Estado ainda estão a dever. Há muito que se

avançar nesse campo e também há muito que se avançar do ponto de vista das

políticas públicas de abastecimento de água, do tratamento do esgoto, do papel

social das nossas estatais, como a Cemig e a Copasa. Por fim, também aprovamos
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agora, em 2º turno, com o voto favorável do nosso Bloco, a mudança do objeto social

da Cemig. A partir da votação de hoje, essa empresa fica autorizada a também

explorar o serviço de banda larga de internet por meio da rede elétrica. Sem dúvida

nenhuma, é uma grande inovação tecnológica, mas que deve ser usada pela Cemig

para universalizar o acesso à banda larga de internet. Devemos fazer com que essa

modificação da Cemig leve banda larga a todos os Municípios e comunidades de

Minas Gerais e não simplesmente atenda aos interesses dos seus acionistas; deve

atender também aos interesses dos Municípios e do povo de Minas Gerais.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Com a palavra, para declaração de

voto, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, em primeiro lugar, faço a

constatação, com alegria, de que o que vínhamos defendendo, em vários momentos

e em várias ocasiões, vem-se confirmando como atitude correta da Assembleia

Legislativa de Minas Gerais, que a coloca, para a alegria de todos os mineiros, como

referência para nosso país. Nós, na Assembleia mineira, temos o debate, as

divergências de posições, e isso nos torna melhores. Isto é próprio do ser humano: o

debate, a dialética, a divergência de ideias, o que nos faz crescer. Assim tem sido

também no debate sobre os projetos de interesse de todo o povo mineiro. Mas

finalmente procuramos construir consenso. Ainda que não seja possível unanimidade,

democraticamente, no voto decidimos o que é melhor para os mineiros. Votamos e

fazemos com que as leis aconteçam para melhorar a vida do povo mineiro. O Brasil

inteiro tem cobrado do Congresso Nacional que o faça. São inúmeras as matérias nas

quais há consenso do povo brasileiro e que precisam ser votadas. Por exemplo, o

fator previdenciário, que destrói a vida do aposentado, está na pauta do Congresso,

mas não é votado; reforma tributária mais justa; melhor distribuição dos recursos para

os Municípios cumprirem sua missão; regulamentação da Proposta de Emenda à

Constituição nº 69, hoje Emenda nº 29, que define os recursos para a saúde; tudo

isso depende de votação na Câmara dos Deputados. O que depende da Assembleia -

hoje tivemos demonstração muito clara disto -, ainda que divergindo em alguns

pontos, concluímos pelo que é melhor para os mineiros, por intermédio do voto.

Votamos, por exemplo, a adequação do Estatuto dos Militares, garantindo-lhes
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adicional por desempenho individual - ADI -, que significa melhor remuneração e

maior valorização das nossas forças de segurança. Votamos hoje uma série de

projetos, ampliando a área de atuação da Cemig, ao contrário do que muitos vieram

aqui proclamar. Nós os respeitamos democraticamente, só não aceitamos

determinados ataques que não são fundamentados na verdade. Todos temos de

buscar melhorar os serviços públicos de energia elétrica e de água, mas dizer que a

Cemig é a pior companhia de energia elétrica do Brasil... É exatamente o contrário. A

Cemig não é de um governo ou de um Governador, ela é dos mineiros, dos milhões

de mineiros e dos milhares de funcionários da Cemig. E a Cemig é, sim, grande

empresa. Tem de melhorar, mas não podemos dizer que é a pior, pois isso é

desrespeitar o que é nosso, de todos os mineiros, e não leva a nada. No meu

entendimento, não passa de discurso demagógico, que tenta enganar algumas

pessoas com a ideia de que está fazendo grande defesa do cidadão, mas está

querendo defender interesse próprio, iludindo as pessoas com discurso agressivo,

que não produz resultados. Vimos aqui, hoje, o resultado prático. A base de governo

trabalhou em cada comissão, e hoje conseguimos aprovar adicional de desempenho

para todos os militares. Parabenizo o Deputado Arlen Santiago, que lutou.

Concordamos com ele, o ideal é que o inativo também receba, para que tenhamos

sempre a paridade. Sempre fui defensor da tese de que, para chegarmos a isso,

precisamos de melhor distribuição do dinheiro que é do povo. Infelizmente, a maioria

fica na mão do governo federal, inclusive o que a Constituição determina que o

governo federal deve aplicar em segurança, como o dinheiro do Fundo Nacional de

Segurança; o governo contingencia, não aplica nem 10% do que está previsto para o

ano inteiro. Minas Gerais não tem recebido nada de apoio do governo federal para

melhorar a segurança pública, para melhorar o salário das Polícias Civil e Militar e

dos Bombeiros, para ampliar os investimentos. Ainda assim, termino, mais uma vez,

registrando que o projeto é do Governador Aécio Neves, para melhorar a segurança

pública de Minas. O Governador Aécio Neves vem fazendo isso desde o primeiro dia

de governo. Hoje todos reconhecem que ele foi quem mais investiu para melhorar a

segurança pública em Minas. Isso vale para outras áreas, como a educação e a

saúde. Todos os mineiros começam a ver as coisas de maneira muito clara. É preciso



____________________________________________________________________________
1292

que todo o Brasil enxergue isso, para levarmos esse desenvolvimento para todo o

País, pois ele leva todos juntos, não deixa ninguém para trás. Sem dúvida, é Minas

dando o bom exemplo. Insisto em dizer aqui que tanto a Situação quanto a Oposição,

tanto os Deputados do PT quanto os do PSDB, todos trabalharam para que o povo

mineiro saísse vitorioso, e esta é a sensação que tiro desta noite. Aproveito para

agradecer a votação de projeto de minha autoria que resolverá problema sério na

cidade de Santo Antônio do Amparo, que precisava de terreno para a construção de

creche. Agora terreno do Estado será doado à Prefeitura de Santo Antônio do

Amparo, com esse projeto de nossa autoria, cuja aprovação nesta noite agradeço a

todos. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, é verdade que votamos muitos projetos

de grande importância para o povo mineiro e para seus servidores, mas é verdade

também que não avançamos o quanto gostaríamos. Em relação ao Estatuto da

Polícia Militar, avançamos; em relação à mulher policial civil e a todos os que ali

trabalham, não avançamos o bastante. Avançamos na destinação das terras

devolutas, com projetos importantes que garantem a permanência do homem, da

mulher e do jovem no campo; mas não avançamos o bastante em relação à

destinação das terras devolutas para a reforma agrária. Nesses sete anos que estou

nesta Casa, sempre fazendo essa cobrança ao governo, votamos esse assunto

apenas hoje, pela manhã, na Comissão de Constituição e Justiça, e ainda muito

pouco: não chegam a 5.000ha destinados para o Incra, para que este os destine à

reforma agrária. O Líder da Maioria, Deputado Domingos Sávio, precisa se atualizar

sobre avaliação que a própria Agência Nacional de Energia Elétrica fez de todas as

empresas do Brasil, segundo a qual a Cemig, que já esteve em melhor posição, está

caindo a cada ano. Ora, todos os anos repetimos que o serviço da Cemig está ruim e

não está atendendo aos próprios servidores e aos consumidores e que a energia cai

sempre. Então estamos alertando, e, nesse aspecto, ajuda muito mais quem

denuncia e anuncia do que quem bajula. Então repito: a cada ano, está caindo a

qualidade dos serviços prestados pela Cemig. Votamos aqui projeto importante, que

amplia seus serviços, permitindo-lhe entrar na área de comunicação, mas a Cemig

ainda tem grande dívida social com o povo mineiro. Primeiro por não priorizar as
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ligações da energia na zona rural, quando temos mais de meio milhão de pessoas em

Minas Gerais que ainda não têm energia; segundo por não cumprir a determinação

da Aneel de facilitar a entrada das pessoas pobres na tarifa social. E ela tem o

compromisso, mesmo com esta Casa, de simplificar o formulário e de oferecê-lo em

seu “site”, mas o pobre não tem acesso a isso. Quando é feita a multiplicação por

iniciativa de entidades, nem sempre são aceitos. Nesta noite, demos voto de

confiança à Cemig, e checarei amanhã mesmo se ela de fato simplificou o formulário,

para que as famílias de baixa renda tenham acesso a esse direito na sua conta a

cada mês. Votamos outros projetos importantes, esse do Fundo de Desenvolvimento.

Mas, na nossa lógica, acreditamos em desenvolvimento para todos. Então que esse

Fundo não seja para beneficiar só as grandes empresas. Temos de enxergar no

Estado a microempresa, que está sendo penalizada. Em Minas Gerais, são muitas as

microempresas que estão fechando. Elas não têm como competir com as

multinacionais nem com as empresas de outros Estados. A grande empresa, como

tem volume de serviço, ainda consegue competir com empresas de outros Estados,

mas a microempresa não. Elas estão sendo fechadas ou mesmo migrando para

outros Estados, sobretudo para o Rio de Janeiro. Esperamos que o fundo de

desenvolvimento também tenha uma lógica social. Temos áreas no Estado de Minas

Gerais que têm uma enorme dívida social, pois não há favorecimento para a

instalação de pequenas empresas ou fomento ao cooperativismo para gerar

emprego. Essa ausência de uma política mais regional vem possibilitando a migração

sazonal de nossa riquíssima força de trabalho. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quórum especial para votação de proposta

de emenda à Constituição e esgotada a matéria constante na pauta, a Presidência

encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a extraordinária

de amanhã, dia 2, às 9 horas, e para a especial também de amanhã, às 20 horas, nos

termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária na mesma data, às 14

horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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especial para votação de proposta de emenda à Constituição - Discussão, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 3.826/2009; aprovação - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 1.175/2007; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 1.560/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno,

do Projeto de Lei nº 1.762/2007; requerimento do Deputado Padre João; aprovação

do requerimento - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.366/2008;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 3.005/2009; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 3.544/2009; aprovação - Registro de presença -

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.935/2008; encerramento da discussão;

votação do Substitutivo nº 1; rejeição; verificação de votação; inexistência de quórum

para votação e para a continuação dos trabalhos; anulação da votação -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz -

Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta

- Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir -

Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan -

Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - Juarez Távora -

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres -

Padre João - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo
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Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de Resolução nºs 2.207, 2.473, 2.597, 2.619 e 2.910/2008, os Projetos de Lei nºs 630

e 1.512/2007, 2.032/2008, 3.115, 3.405, 3.521, 3.619, 3.680, 3.741, 3.854, 3.863,

3.864, 3.882, 3.898, 3.900 e 3.959/2009 e o Projeto de Lei Complementar nº 53/2009,

apreciados na extraordinária realizada ontem, à noite, e o Projeto de Lei

Complementar nº 56/2009, que recebeu emenda na referida reunião e foi devolvido à

Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Ronaldo Magalhães,

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs

3.826/2009, 1.175, 1.560 e 1.762/2007, 2.366/2008, 3.005 e 3.544/2009, 2.935/2008

e 3.221/2009 sejam apreciados em primeiro lugar, nessa ordem, entre as matérias

em fase de discussão, e o Projeto de Lei nº 3.876/2009 seja apreciado em último

lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum especial para votação de

proposta de emenda à Constituição, mas que há para a apreciação das demais

matérias constantes na pauta.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.826/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito no âmbito do

Programa de Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal,

Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais - PMAE - com o Banco de

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, até o limite que indica, e dá outras

providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.175/2007, da Deputada Ana Maria

Resende, que dispõe sobre a obrigatoriedade de comunicação de nascimentos sem

identificação de paternidade à Defensoria Pública. A Comissão de Direitos Humanos

opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.560/2007, do Deputado Juninho

Araújo, que torna obrigatória às construtoras e imobiliárias a especificação da tensão

da rede elétrica nos respectivos pontos de energia dos imóveis que serão vendidos e

alugados. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na

forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.560/2007 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.762/2007, do Deputado Gilberto

Abramo, que dispõe sobre instalação de brinquedotecas em hospitais, clínicas,
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unidades de saúde e outros estabelecimentos similares, para atendimento pediátrico

em regime de internação. A Comissão de Saúde opina pela rejeição do projeto. Vem

à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando o adiamento da discussão

do projeto por 5 dias. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.366/2008, do Deputado Fahim

Sawan, que determina aos hospitais, às casas de saúde e às clínicas conveniadas

com o SUS colocarem em local visível e de maior circulação de público o seguinte

dizer: "Temos convênio com o SUS", na forma que menciona. A Comissão de Saúde

opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o

projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº

2.366/2008 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.005/2009, do Deputado Fábio Avelar,

que determina o cancelamento imediato da Carteira Nacional de Habilitação - CNH -

junto ao Detran, dos falecidos no Estado de Minas Gerais. A Comissão de Transporte

opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o

projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº

3.005/2009 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.544/2009, do Deputado Carlos

Gomes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Resende Costa o

imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra, com muita alegria, a presença, nas

galerias, de alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Dr. Aurino Morais, do Vale
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do Jatobá, que fazem uma visita a esta Casa.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.935/2008, do Deputado Arlen

Santiago, que determina a utilização de seringas de agulha retrátil no Estado de

Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela rejeição do projeto.

Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontra. (- Pausa.) Rejeitado.

O Deputado Ademir Lucas - Verificação de votação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste

momento. A Presidência informa ainda que terá computada a presença, para efeito

de quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

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

O Sr. Presidente - Votaram apenas 12 Deputados, que, somados aos 12 em

comissões, perfazem o total de 24 parlamentares. Portanto, não há quórum para

votação nem para a continuação dos trabalhos. A Presidência torna a votação sem

efeito.

Encerramento

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

Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já

publicada, e para a especial também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2009

Às 9h33min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria Resende

e os Deputados Ronaldo Magalhães e Ademir Lucas (substituindo o Deputado Braulio

Braz, por indicação da Liderança do BDS), membros da supracitada Comissão.
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo Magalhães, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ademir

Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião 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. O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projeto de Resolução nº 2.207/2008, Projeto de Lei Complementar nº

53/2009 e Projetos de Lei nºs 1.175 e 1.560/2007, 2.103 e 2.366/2008, 3.005, 3.115,

3.521, 3.544, 3.619, 3.354, 3.379, 3.386 e 3.644/2009 (Deputado Ademir Lucas);

3.781, 3.801, 3.806, 3.820, 3.822, 3.824, 3.827, 3.832, 3.836, 3.842, 3.844, 3.847,

3.849, 3.859 e 3.897/2009 (Deputada Ana Maria Resende). Passa-se à 1ª Fase da 2ª

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

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de

Resolução nº 2.207/2008, do Projeto de Lei Complementar nº 53/2009 e dos Projetos

de Lei nºs 1.175 e 1.560/2007, 2.366/2008, 3.005, 3.115, 3.521, 3.544 e 3.619/2009.

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

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

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Pareceres de

Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.103/2008, 3.354, 3.379, 3.386, 3.644, 3.781,

3.801, 3.806, 3.820, 3.822, 3.824, 3.827, 3.832, 3.836, 3.842, 3.844, 3.847, 3.849,

3.859 e 3.897/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Vanderlei Miranda - Dimas Fabiano.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.282/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
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De autoria do Deputado Djalma Diniz o projeto de lei em tela tem por objetivo dar

denominação de Rodovia Juca Antônio ao trecho da LMG-788 que liga os Município

de Alvarenga e Tarumirim.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que

apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos

termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.282/2009 tem por finalidade dar a denominação de Rodovia

Juca Antônio ao trecho da LMG-788 que liga os Municípios de Alvarenga e

Tarumirim.

José Antônio de Paula Primo, popularmente conhecido como Juca Antônio, nasceu

em 1879, no Município de São João Nepomuceno e faleceu em 1973, aos 94 anos,

na cidade de Alvarenga.

Apesar de enfrentar inúmeras dificuldades financeiras, Juca Antônio, lavrador, teve

brilhante participação na criação de diversas instituições de cunho filantrópico no

intuito de promover o bem-estar social. Já naquela época, sempre se preocupava

com a preservação do patrimônio histórico, artístico e ecológico, quando ainda não

eram plenamente divulgados e reconhecidos. Procurou também manter e promover

na comunidade, elementos de sua cultura, tradições e hábitos, nunca se esquecendo

de iniciativas éticas e filantrópicas em prol dos necessitados.

Portanto, a homenagem que lhe está sendo feita por intermédio do projeto de lei em

análise pretende demonstrar o reconhecimento aos relevantes serviços prestados

àquela comunidade.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade dar nova redação ao art. 1º, com o objetivo de identificar

corretamente o trecho que se quer denominar, e acrescentar parágrafo único, para

informar que ele integra o Programa de Pavimentação de Ligações e Acessos

Rodoviários aos Municípios - Proacesso -, da Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.282/2009, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Irani Barbosa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.310/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em tela tem por objetivo

dar denominação de Rodovia Milton Leão Coelho ao trecho que liga os Municípios de

Itacambira e Juramento.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que

apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos

termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.310/2009 tem por finalidade dar a denominação de Rodovia

Milton Leão Coelho ao trecho que liga os Municípios de Itacambira e Juramento.

Nascido em 1910, em Itacambira, Milton Leão Coelho foi o primeiro médico

itacambirano, tendo-se formado na Capital mineira.

Em meados de 1950, retornou à sua terra natal, com o intuito de tentar melhorar o

padrão socioeconômico da comunidade, que dependia do relacionamento comercial

com Montes Claros, que até então não dispunha de ligação viária com Itacambira.

A partir dessa data, trabalhou pela construção de estrada que ligasse os dois

Municípios, na busca de solução para um dos maiores problemas que afligia a

população. Com a colaboração do então Prefeito Alfeu Quadros e do ex-Governador

Milton Campos, conseguiu a construção da estrada ligando Itacambira, Juramento e

Montes Claros, o que garantiu à população carente acesso a médicos e serviços

deste Município.

Falecido aos 92 anos de idade, a homenagem que lhe está sendo feita por

intermédio do projeto de lei em análise pretende demonstrar o reconhecimento aos

serviços prestados àquelas comunidades.
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Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade dar nova redação ao art. 1º do projeto de lei, para

identificar a rodovia que se pretende denominar.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.310/2009, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Rêmolo Aloise, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.495/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em tela tem por

objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia LMG-827 que liga o Município de

Medeiros ao de Bambuí.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que

apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão, para deliberação conclusiva, nos

termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.495/2009 tem por finalidade dar a denominação de Rodovia

Senhora Aparecida Maria Teotônio ao trecho da Rodovia LMG-827 que liga o

Município de Medeiros ao de Bambuí.

Aparecida Maria Teotônio nasceu em Medeiros, em 1929, e seu falecimento, em

2008, encerrou uma trajetória de vida exemplar, que testemunha e dignifica

importantes passagens da história de Vila Medeiros e se perpetua como símbolo de

religiosidade e humanismo na memória da comunidade.

Professora primária, exerceu esse cargo por 30 anos. Enviuvou-se ainda jovem de

João José Pereira, único farmacêutico da cidade, quando assumiu com determinação

o compromisso de continuar servindo à comunidade em duas missões distintas:

educar as crianças e confortar os enfermos e necessitados.

Sob a aquiescência do Conselho Regional de Farmácia, a homenageada pôde
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administrar a farmácia deixada pelo esposo, função que desempenhou na tentativa

de suprir as carências da região, que não dispunha de profissionais com formação na

área médica.

Aparecida foi, ao longo de sua vida professora, farmacêutica e parteira, conciliando

essas funções com o zelo e a responsabilidade que fizeram dela pessoa querida e

respeitada por todos os medeirenses.

A homenagem que lhe está sendo feita por intermédio do projeto de lei em análise

pretende demonstrar o reconhecimento aos relevantes serviços prestados àquela

comunidade.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade adequar a redação do art. 1º à técnica legislativa.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.495/2009, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Irani Barbosa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.514/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela tem por objetivo dar a

denominação de Rodovia Antônio Ferreira Torres - Antonino - ao trecho da Rodovia

LMG-603 que liga os Municípios de Cônego Marinho e Januária.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que

apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos

termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.514/2009 tem por finalidade dar a denominação de Rodovia

Antônio Ferreira Torres - Antonino - ao trecho da Rodovia LMG-603 que liga os

Municípios de Cônego Marinho e Januária.

O “Seu” Antonino, como era carinhosamente conhecido pela população, nasceu em



____________________________________________________________________________
1304

1899 e faleceu em 1978, aos 79 anos. Descendente de imigrantes portugueses que

desbravaram a região ainda na metade do século XVIII, foi um dos precursores no

trabalho para a emancipação do Município de Cônego Marinho, então distrito de

Januária.

O homenageado teve efetiva participação na implantação da primeira escola

singular, nome dado à escolas mantidas com recursos da própria população. Nessa

época ele já compreendia a importância que a educação tem na formação e no futuro

dos nossos jovens.

Trabalhou arduamente para a construção de estradas vicinais e para o alfaltamento

da rodovia de acesso a Januária, no intuito de facilitar o escoamento da produção

agropecuária da região.

Portanto, a homenagem que lhe está sendo feita por intermédio do projeto de lei em

análise pretende demonstrar o reconhecimento aos relevantes serviços prestados à

comunidade.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade adequar a redação do art. 1º à técnica legislativa.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.514/2009, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Rêmolo Aloise, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.944/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Quitandinha, com

sede no Município de Timóteo.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.944/2009 pretende declarar de utilidade pública o Grêmio

Recreativo Escola de Samba Unidos do Quitandinha, com sede no Município de

Timóteo, que possui como finalidade precípua a proteção à família, à maternidade, à

infância e à velhice.

Realiza atividades sociais, educacionais e recreativas voltadas especificamente

para os jovens, com as quais os estimula ao conhecimento e aprendizado das raízes

e tradições do samba, bem como da musica popular brasileira.

Além do mais, a entidade organiza cursos de alfabetização e profissionalização

entre seus associados, objetivando a promoção e integração desses no mercado de

trabalho.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.944/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.955/2009

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação dos Praças do Nordeste Mineiro de Bombeiros

Militares e Policiais Militares - APNM-BM-PM -, com sede no Município de Teófilo

Otôni.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.955/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Praças do Nordeste Mineiro de Bombeiros Militares e Policiais Militares - APNM-
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BM-PM -, com sede no Município de Teófilo Otôni, que tem como finalidade colaborar

com a administração do CBMMG e da PMMG, visando ao progresso e eficiência na

execução de suas ações como órgãos de segurança pública.

Também tem estes objetivos: estreitar os laços de solidariedade entre os praças do

Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar, e entre os integrantes da Polícia Civil,

Secretaria de Justiça e demais profissionais de segurança pública; promover

atividades cultural, educacional, social, esportiva e de lazer; oferecer assistência

médica e odontológica para os associados e seus familiares; realizar reuniões,

conferências, seminários e congressos para discutir assuntos relacionados aos

interesses da classe que representa.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.955/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Tenente Lúcio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.008/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Banda de Música Celso Máximo Pereira, com sede no

Município de Pompéu.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/11/2009 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes a

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.008/2009 pretende declarar de utilidade pública a Banda de

Música Celso Máximo Pereira, com sede no Município de Pompéu.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado
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sejam declaradas de utilidade pública estão enumerados no art. 1º da Lei nº 12.972,

de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o atendimento às

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e sua diretoria é

formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da organização, o art. 13, § 1º, veda a

remuneração dos cargos de direção e fiscalização; e o parágrafo único do art. 26

dispõe que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, sem fins lucrativos.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.008/2009.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Padre João - Inácio

Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.024/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares da Região da

Avantiguara, com sede no Município de Canápolis.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.024/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Agricultores Familiares da Região da Avantiguara, com sede no

Município de Canápolis.
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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 na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no parágrafo único do

art. 14 que as atividades dos seus dirigentes, Conselheiros e associados não serão

remuneradas; e no parágrafo único do art. 28 que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidades congêneres, registradas no

Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.024/2009.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Inácio Franco

- Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.029/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Amigos Pró-Melhoramentos do Bairro

Primeiro de Maio, com sede no Município de Ouro Branco.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2009 e distribuída às

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

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.029/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação de Amigos Pró-Melhoramentos do Bairro Primeiro de Maio, com sede no

Município de Ouro Branco.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e 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. 57

dispõe que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

instituições legalmente constituídas, sem fins lucrativos, que tenham objetivos sociais

semelhantes; e o parágrafo único do art. 64 veda a remuneração dos cargos eletivos

e das funções diretivas da associação.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei no 4.029/2009.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ronaldo Magalhães - Inácio

Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

53/2009

Comissão Especial

Relatório

De autoria de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, e tendo como primeiro signatário o Deputado Gilberto Abramo, a Proposta de

Emenda à Constituição nº 53/2009 dá nova redação ao § 1º do art. 128 da

Constituição do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 5/11/2009, a proposição foi distribuída a

esta Comissão Especial para receber parecer, nos termos do disposto no art. 111, I,

“a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição em tela objetiva alterar o § 1º do art. 128 da Constituição do Estado,

relativo à Advocacia-Geral do Estado, no que concerne especificamente à indicação

do chefe dessa instituição. Eis os termos em que se encontra vazado o referido

dispositivo:

“Art. 128 - (...)

§ 1º - A Advocacia-Geral do Estado tem por chefe o Advogado-Geral do Estado, de

livre nomeação pelo Governador do Estado entre cidadãos maiores de trinta e cinco

anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.”.

Segundo a proposta em exame, a indicação do Advogado-Geral continuaria a cargo

do Governador do Estado, porém a escolha deveria recair sobre Procuradores

integrantes da carreira. Confira-se a nova redação proposta:

“Art. 128 - (...)

§ 1º - A Advocacia-Geral do Estado tem por chefe o Advogado-Geral do Estado,

nomeado pelo Governador, em comissão, entre os Procuradores que integram a

carreira.”.

É preciso dizer que tal matéria já foi objeto de exame pelo Supremo Tribunal

Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.581-3. Na ocasião, o STF

estabeleceu que se mostra harmônico com a Constituição Federal preceito da Carta

Estadual prevendo a escolha do Procurador-Geral do Estado entre os integrantes da

carreira.

Cumpre dizer que no mencionado julgado a decisão pela constitucionalidade da

matéria se deu por seis votos a cinco, evidenciando que a questão dividiu os

Ministros do STF, rendendo ensejo a argumentos os mais variados. Posteriormente, a

mesma questão foi objeto de novo exame pela Corte Suprema, na Ação Direta de

Inconstitucionalidade nº 2.682, oportunidade em que o excelso pretório ratificou seu

posicionamento anterior, pela constitucionalidade da matéria, deixando claro que o

modo de escolha do Advogado-Geral do Estado deve ser disciplinado na Constituição

estadual, não sendo de observância compulsória pelos Estados o modelo adotado

pela União, modelo este marcado pela livre escolha, por parte do Presidente da

República, do Advogado-Geral da União.
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Deve-se ressaltar que a decisão do STF significa simplesmente que a restrição da

escolha do Advogado-Geral do Estado entre os integrantes da carreira não traduz

nenhuma inconstitucionalidade, de modo que o legislador estadual está autorizado a

instituir tal medida no exercício do poder constituinte decorrente. Contudo, frise-se

novamente, a Suprema Corte deixou bem claro que a definição do modo de escolha

do Advogado-Geral do Estado é decisão da alçada de cada Estado membro, o que

decorre do disposto no art. 25 da Constituição da República, segundo o qual os

Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem,

observados os princípios da Constituição Federal.

Assim sendo, desde uma perspectiva de conveniência e oportunidade, não nos

parece deva prosperar a proposta em exame, pois ela reduz a margem de

discricionariedade do Governador do Estado no momento de escolha do Advogado-

Geral. Pela sistemática atual, conforme dito, tal cargo é de livre escolha do Chefe do

Executivo, desde que a indicação recaia sobre cidadão com mais de 35 anos de

idade, de notável saber jurídico e de ilibada reputação, nos moldes do que ocorre no

plano federal. A proposta, ao restringir tal escolha entre os membros da carreira,

limita o juízo de discricionariedade do Governador. Tal limitação afigura-se-nos

imprópria, sobretudo se considerarmos que estamos a tratar de cargo de estrita

confiança do Governador, de livre nomeação e exoneração, visto que o Advogado-

Geral defenderá o Estado em juízo, para além de sua atribuição constitucional de

assessoramento e consultoria jurídica do Chefe do Executivo.

Portanto, a sistemática em vigor é nitidamente mais adequada, pois permite ao

Governador escolher qualquer cidadão de notável saber jurídico e ilibada reputação,

inclusive entre aqueles que compõem a carreira da Advocacia, mas – e aí reside a

vantagem dessa sistemática – a escolha pode recair também em alguém que,

conquanto não seja integrante dessa instituição, reúna as qualidades para bem

exercer o cargo. A prevalecer a medida preconizada pela proposta em exame, tal

possibilidade restaria afastada, podendo, eventualmente, ocorrer a preponderância de

interesses corporativos ao ensejo da indicação.

São essas as razões pelas quais tal proposta não deve prosperar nesta Casa

Legislativa.
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Conclusão

Em face do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Emenda à Constituição nº

53/2009.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tenente Lúcio, relator - Gláucia Brandão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.547/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica ao Município de

Coração de Jesus.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/7/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão, a que compete examiná-la preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”,

do Regimento Interno.

Em 25/8/2009, esta Comissão solicitou fosse o projeto baixado em diligência à

Secretáia de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de que se manifestasse sobre

a alienação pretendida.

De posse da resposta, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.547/2009 trata de conferir a necessária autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa fazer reverter ao Município de Coração de Jesus

um imóvel com área de 1.617,36m², situado na Avenida Montes Claros, nesse

Município, e registrado sob o nº R2/5.603, a fls. 3 do Livro 2-AE, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Coração de Jesus.

Esse bem foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1993, por doação do

Município de Coração de Jesus, para que nele fosse construída uma unidade escolar,

o que de fato ocorreu. Atualmente, encontra-se cedido à Prefeitura e abriga a

Secretaria Municipal de Atividades Urbanas.

Diante da escassez de áreas na sede municipal, a administração local pleiteia sua
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transferência ao Município para instalação de relevantes equipamentos públicos.

É importante observar que o art. 18 da Constituição mineira exige autorização

legislativa para a alienação de imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da

Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da administração

pública, impõe, além da referida autorização, a subordinação do contrato ao

atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que a referida área

será destinada a obras de várias secretarias municipais para atender à comunidade

local.

Cabe ressaltar que, por meio da Nota Técnica nº 401/2009, a Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão posicionou-se favoravelmente à pretensão do projeto de

lei em análise, uma vez que a Secretaria de Estado da Educação, órgão ao qual o

imóvel se encontra vinculado, concorda com a sua transferência por não possuir

projetos para sua utilização.

No caso em análise, por ter sido cumprida a determinação prevista e formalizada na

escritura pública de doação do imóvel ao Estado, a forma adequada para seu retorno

ao patrimônio municipal é doação, e não reversão, como proposto no projeto.

Em decorrência disso, apresentamos o Substitutivo nº 1, redigido ao final deste

parecer, para autorizar a doação do referido imóvel ao Município de Coração de

Jesus, assim como para incluir cláusula de reversão do bem ao donatário, caso não

lhe seja dada a destinação prevista, no prazo de cinco anos contados da lavratura da

escritura pública de doação.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei nº 3.547/2009, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,

redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Coração de Jesus o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



____________________________________________________________________________
1314

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

Jesus o imóvel constituído de terreno com área de 1.617,36m2 (mil seiscentos e

dezessete vírgula trinta e seis metros quadrados), situado na Avenida Montes Claros,

naquele Município, e registrado sob o nº 5.603, a fls. 3 do Livro 2-AE, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Coração de Jesus.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” desse artigo destina-se à

instalação de secretarias municipais.

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 ou for desvirtuada

sua finalidade.

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

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Ronaldo Magalhães -

Delvito Alves - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.642/2009

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o Projeto de Lei nº 3.642/2009 tem como

finalidade reconhecer o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e

a utilidade pública dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública - Conseps -

localizados no Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma apresentada. Vem, agora, a esta Comissão para ser

analisada em seus aspectos de mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.642/2009 tem por finalidade reconhecer o relevante interesse

coletivo, a importância social das obras e a utilidade pública dos Conselhos

Comunitários de Segurança Pública - Conseps - localizados no Estado.

Cabe observar que o art. 2º do projeto determina que a declaração de utilidade
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pública de cada Consep como entidade autônoma e dotada de personalidade jurídica

própria se fará por lei específica, de acordo com a Lei nº 12.972, de 1998. Fica claro,

portanto, que a proposição em análise apenas destaca as atividades desenvolvidas

pelos Conselhos de forma genérica, sem a pretensão de lhes conceder o título de

utilidade pública previsto pela Lei nº 12.972.

Formados por voluntários dispostos a trabalhar pelas causas sociais, os Conselhos

Comunitários de Segurança Pública são entidades de direito privado, com vida

própria e independente em relação à Polícia Militar ou a qualquer outro órgão público;

sem fins lucrativos, tem por escopo mobilizar e congregar forças da comunidade para

a discussão de assuntos locais relacionados à segurança pública.

Para a consecução de seu objetivo, promove a análise dos problemas da

comunidade em que está inserido, planeja e acompanha as ações necessárias a sua

solução, como campanhas educativas e o entendimento e cooperação entre as várias

lideranças locais.

Em um processo de exercício da cidadania, a participação nos Conseps leva as

pessoas a se inteirarem do trabalho da Polícia Militar e dos órgãos de Defesa Social,

tomando consciência da complexidade acerca da intervenção no fenômeno da

criminalidade e mobilizando-se para apoiar esses agentes, atuar na prevenção de

problemas sociais e ambientais e acionar a colaboração de outros setores públicos.

Promovendo a solidariedade para a defesa dos integrantes da comunidade,

especialmente de seus segmentos mais expostos à ameaça da criminalidade, como

comerciantes, estudantes, taxistas, condutores e auxiliares de coletivos, os Conseps

criam redes de proteção comunitária que se têm revelado uma importante alternativa

para minimizar a ação delituosa dos infratores da lei e para assegurar a tranquilidade

pública, tornando-se um espaço fundamental na edificação de um mundo menos

violento, mais solidário, organizado e livre.

Pelas razões expostas, ressaltamos ser justo e meritório o projeto de lei em análise,

que reconhece a relevância social das atividades desenvolvidas pelos Conselhos

Comunitários de Segurança Pública no âmbito de Minas Gerais.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.642/2009 no 1º
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turno.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

João Leite, Presidente - Rômulo Veneroso, relator - Maria Tereza Lara - Tenente

Lúcio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.797/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

O Tribunal de Justiça, por seu Presidente, encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei

nº 3.797/2009, que dá nova redação ao parágrafo único do art. 12 da Lei nº 10.856,

de 5/8/92.

A proposição foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas nºs 1 e 2, que

apresentou.

O projeto vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação

A proposição em estudo altera norma relativa a adicional de insalubridade devido a

servidor do Poder Judiciário que trabalhe habitualmente em local insalubre ou em

contato permanente com substância tóxica, radioativa ou que represente risco de

contágio. Esse adicional compreende percentuais variáveis, em razão do grau de

insalubridade. Na forma do parágrafo único do art. 12 da Lei nº 10.856, de 5/8/92,

para o cálculo do adicional, os percentuais de 10%, 20% e 30% incidem sobre o valor

do padrão de vencimento PJ-A22 dos Quadros de Servidores do Poder Judiciário.

O projeto altera a base de cálculo dos valores desse adicional. Prevê que os

percentuais passem a incidir sobre o valor do primeiro padrão da classe inicial da

carreira de Técnico Judiciário, cujo padrão de vencimento é o PJ-42.

O adicional de insalubridade consiste em parcelas contraprestativas suplementares

devidas ao servidor em razão de exercício do trabalho em circunstâncias tipificadas

como insalubres.

A Constituição da República, no seu art. 7º, inciso XXIII, assegura aos

trabalhadores urbanos e rurais o adicional de remuneração para as atividades

penosas, insalubres ou perigosas. Ela não assegura o benefício para os servidores
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públicos. Entretanto, o art. 12 da Lei nº 10.856, de 1992, prevê o seu pagamento para

o servidor do Poder Judiciário que trabalhe habitualmente em local insalubre ou em

contato permanente com substância tóxica, radioativa ou com risco de contágio. Uma

vez caracterizado o exercício de trabalho em condições insalubres, é assegurada a

percepção de adicional de 30%, 20% ou 10%.

No Direito do Trabalho, os percentuais são de 40%, 20% e 10%, correspondentes

aos graus máximo, médio e mínimo, consoante preceitua o art. 192 da Consolidação

das Leis do Trabalho – CLT. Já o art. 189 da CLT dispõe o seguinte:

“Art. 189 – Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que,

por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a

agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da

natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.”.

Verifica-se, portanto, que as normas estatutárias aplicáveis aos servidores do Poder

Judiciário guardam alguma semelhança com as previstas para os empregados

regidos pela CLT. Chamam a atenção, entretanto, os fatos de o percentual do

benefício previsto na CLT ser superior ao previsto na legislação estatutária e de a

base de cálculo também ser diferente. Destacamos, todavia, que essas

considerações sobre as normas trabalhistas apenas demonstram que as regras

estatutárias referentes ao assunto guardam alguma simetria com aquelas. Afinal, o

Estado membro, em razão da sua autonomia federativa, tem competência para dispor

sobre a matéria, observadas, é claro, as regras constitucionais.

Entendemos que a proposta é meritória, já que valoriza e dignifica a função pública

e o servidor público, estando em sintonia com as diretrizes previstas na Constituição

do Estado que tratam de sua valorização e profissionalização.

Aderimos, também, às Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de

Constituição e Justiça, pelos motivos apresentados no parecer por ela emitido.

Entendemos, entretanto, que a proposta de emenda apresentada pelo Deputado

Lafaytte Andrada deve ser acatada, de modo que o adicional de periculosidade seja

devido também aos servidores ocupantes dos seguintes cargos: Técnico Judiciário

nas especialidades de Assistente Social Judicial e de Psicólogo Judicial e Oficial

Judiciário na especialidade de Comissário da Infância e da Juventude. Afinal, o
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trabalho exercido por esses servidores também apresenta risco à vida.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.797/2009 com

as Emendas nºs 1 e 2 apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, sendo

a Emenda nº 2 na forma da Subemenda nº 1, que apresentamos a seguir.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... – O art. 13 da Lei nº 10.856, de 5 de agosto de 1992, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 13 – O adicional de periculosidade é devido ao servidor que trabalhe

habitualmente com risco de vida, no percentual de 40% (quarenta por cento),

incidindo sobre o vencimento do respectivo padrão.

Parágrafo único – Para fins do disposto neste artigo, considera-se trabalho habitual

com risco de vida a atividade exercida pelo servidor ocupante dos cargos de Técnico

Judiciário nas especialidades de Assistente Social Judicial e de Psicólogo Judicial e

de Oficial Judiciário nas especialidades de Oficial de Justiça Avaliador e de

Comissário da Infância e da Juventude.”.”.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Carlin Moura - Lafayette de Andrada -

Domingos Sávio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.892/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 3.892/2009

“acrescenta dispositivo à Lei nº 12.227, de 2 de julho de 1996, que cria o Fundo

Estadual de Assistência Social, disciplina a aplicação de recursos previstos em

programas e fundos destinados a assistir populações carentes, a combater a miséria

e a fome”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 22/10/2009, foi o projeto encaminhado às

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

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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Preliminarmente, vem o projeto a esta Comissão para ser analisado quanto aos

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

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em exame visa a estabelecer a prioridade de aplicação dos

recursos alocados em programas e fundos voltados para a área de assistência social

em Municípios e regiões do Estado que registram Índice de Desenvolvimento

Humano – IDH – de até 0,5.

Passando à análise da proposição, observa-se inicialmente que, nos termos do art.

3º, inciso III, da Constituição Federal, constitui objetivo fundamental da República

Federativa do Brasil a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das

desigualdades sociais e regionais.

Por sua vez, a Constituição mineira, em seu art. 2°, inciso VIII, dispõe que é objetivo

do Estado dar assistência ao Município, especialmente ao de escassas condições de

propulsão socioeconômica. No art. 41, estabelece que o Estado articulará

regionalmente ação administrativa objetivando não só assistir os Municípios que

apresentem precárias condições socioeconômicas, mas também contribuir para a

redução das desigualdades regionais.

Não obstante, conforme passaremos a expor, o projeto encontra óbices de natureza

legal e constitucional que o impedem de tramitar na forma como proposto.

Em primeiro lugar, cumpre-nos ressaltar que tanto a aplicação como a definição das

condições para a alocação de recursos em programas administrativos são atribuições

típicas do Poder Executivo, detentor da competência constitucional para realizar tais

ações de governo.

Assim, a medida veiculada pelo projeto em exame trata de matéria pertencente ao

campo da “reserva da Administração”, ou seja, da discricionariedade do administrador

em avaliar, segundo as especificidades de cada situação, a melhor maneira de

aplicação dos recursos públicos.

A lei de iniciativa parlamentar, nesse caso, ao estabelecer preferência na execução

de programas de governo, configura interferência indevida de um Poder nas ações

típicas do outro, o que violaria o princípio da separação dos Poderes, preconizado
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pela Constituição Federal. Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal na

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.364. Vejamos:

“(...) O princípio constitucional da Reserva de Administração impede a ingerência

normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência

administrativa do Poder Executivo. (...)”

Dessa forma, embora seja louvável a iniciativa parlamentar, não é possível

estabelecer, na forma pretendida, critérios para a aplicação de recursos pelo

Executivo, sob pena de engessamento da atividade administrativa.

No que tange aos recursos alocados no Fundo para a Infância e a Adolescência –

FIA – e no Fundo Estadual de Assistência Social – Feas –, cumpre-nos tecer algumas

considerações.

Em relação ao FIA, a alteração proposta não tem como prosperar em razão do

disposto no parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.397, de 6/1/2004, segundo o qual

compete ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

definir os projetos que terão preferência na liberação dos recursos do Fundo. Desse

modo, o projeto de lei em tela, ao estabelecer preferência na aplicação dos recursos

do FIA, acabaria por usurpar atribuição legal conferida a órgão do Poder Executivo.

Quanto ao Feas, a inserção do parágrafo único no art. 3º da Lei nº 12.227, de

2/7/96, também não pode prosperar. Isso porque todas as hipóteses previstas nos

incisos do referido artigo seriam submetidas ao novo critério, o que não é possível,

seja em razão da natureza das disposições, seja pela necessidade de observância de

norma federal ou pela forma como se acha estruturada a assistência no Estado. Por

tais razões, apenas o inciso VII, que trata da transferência de recursos aos fundos

municipais de assistência social, comportaria a estipulação da preferência tratada

pelo projeto em exame.

Ocorre que, nos termos do art. 13, VIII, da Lei nº 12.262, de 23/7/96, compete ao

Conselho Estadual de Assistência Social – Ceas – aprovar critérios para a

transferência de recursos para os fundos municipais de assistência social, com a

observância de alguns indicadores constantes do texto do dispositivo. Desse modo,

no intuito de adequar a disposição à técnica legislativa e à legislação vigente, a

inserção do comando contido na proposição em análise deve ser feita na Lei nº
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12.262, de 1996, que cria o Ceas, conforme propomos no Substitutivo nº 1, ao final

apresentado.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.892/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996, que dispõe sobre a politica estadual

de assistência social, cria o Conselho Estadual de Assistência Social – Ceas – e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O inciso VIII do art. 13 da Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13 – (...)

VIII – aprovar critérios para a transferência de recursos para os fundos municipais

de assistência social, considerados os planos municipais de assistência social, bem

como indicadores que permitam uma distribuição mais equitativa entre as regiões,

tais como população, renda "per capita", mortalidade infantil, concentração de renda e

Índice de Desenvolvimento Humano – IDH –;”.

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

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Delvito Alves - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.057/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o Projeto de Lei nº 4.057/2009 altera a Lei nº

17.353, de 2008, que dispõe sobre a alteração do uso do solo nas áreas de

ocorrência de mata seca.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 28/11/2009, a proposição foi distribuída a

esta Comissão, para receber parecer quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, de acordo com o art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto sob exame pretende dar nova redação ao art. 1o da Lei nº 17.353, de

2008, para vincular expressamente a mata seca ao regime jurídico da Lei nº 14.309,

de 2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no

Estado; redefinir o conceito de mata seca, no sentido de precisar a tipificação legal

dessa espécie de vegetação, de modo a diferenciá-la dos biomas caatinga, cerrado e

mata atlântica; e remeter ao órgão competente do Poder Executivo a função de

proceder à identificação oficial das áreas de mata seca no território do Estado.

Na justificação, sustenta o autor que divergências sobre a caracterização da mata

seca no âmbito do Estado têm gerado insegurança jurídica, sobretudo entre os

produtores rurais do Norte de Minas. Ressalta, por outro lado, que a mata seca

apresenta características peculiares, algumas similares às vegetações próprias dos

biomas cerrado e mata atlântica, outras do bioma caatinga, de modo que se trataria

de ecossistema particular, cuja ocorrência seria verificada exclusivamente em Minas

Gerais.

Feitas essas considerações, passamos à análise dos aspectos da proposição

objeto do exame desta Comissão.

Observamos, inicialmente, que a matéria do projeto de lei não se encontra entre

aquelas de iniciativa privativa, indicadas no art. 66 da Constituição do Estado, de

modo que não há óbice à atuação parlamentar.

No que se refere à competência legislativa, de acordo com os incisos VI, VII e VIII

do art. 24 da Constituição da República, direito ambiental é matéria de competência

concorrente. Significa isso, conforme os §§ 1o a 4o do mesmo artigo, que à União

compete editar as normas gerais sobre a matéria, cabendo aos Estados da

Federação suplementar essas normas, estabelecendo disposições específicas, em

vista das respectivas peculiaridades, e editar suas próprias normas gerais em temas

eventualmente não regulados por lei federal.

As normas gerais que definem o regime jurídico da exploração e da proteção

florestal no País constam na Lei Federal nº 4.771, de 1965, que institui o novo Código

Florestal, e na Lei Federal nº 11.428, de 2006, que dispõe sobre a utilização e

proteção da vegetação nativa do bioma mata atlântica, e dá outras providências.
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O projeto de lei em exame pretende, então, suplementar normas gerais da União,

em matéria de competência legislativa concorrente, no sentido de conferir tratamento

especial a ecossistema peculiar do Estado. A propósito, a definição de mata seca

constante na proposição será oportunamente analisada pela Comissão de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, à qual compete a análise de mérito.

Cumpre ressalvar, todavia, que a revogação do § 2o do art. 1o da Lei nº 17.353, de

2008, não tem o condão de afastar a incidência do regime da Lei Federal nº 11.428,

de 2006, sobre os remanescentes de vegetação nativa, nos estágios primário e

secundário de regeneração, de floresta estacional decidual sob domínio da mata

atlântica no âmbito do Estado.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei nº 4.057/2009.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Duarte Bechir - Domingos

Sávio - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 492/2007

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 492/2007, decorrente

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.152/2005, cria o Programa de

Aproveitamento da Água Emergente de Lençol Freático em Edificações e dá outras

providências.

Aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a proposição retorna a esta

Comissão para, nos termos regimentais, ser apreciada em 2º turno.

Integra este parecer a redação do vencido no 1º turno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise objetiva estabelecer um programa para o

aproveitamento de águas subterrâneas que, ao serem interceptadas por edificações,

passam a fluir livremente para a superfície.

Nas discussões de primeiro turno, ficou claro ser desnecessária a edição de novo
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diploma legal sobre o assunto, visto que a gestão e o controle de recursos hídricos já

são disciplinados pela Lei nº 13.199, de 1999, que dispõe sobre a Política Estadual

de Recursos Hídricos e pela Lei nº 13.771, de 2000, que dispõe sobre a

administração, a proteção e a conservação das águas subterrâneas de domínio do

Estado. Verificou-se, sim, a conveniência de se promover uma alteração pontual na

Lei nº 13.771, de 2000, para dar maior clareza sobre o controle a ser feito em obras

civis que porventura atinjam águas subterrâneas. Com esse intuito, adequadamente,

aprovou-se a matéria na forma do Substitutivo nº 1.

Em nossos estudos sobre recursos hídricos, constatamos que a Lei nº 15.082, de

2004, que dispõe sobre rios de preservação permanente e dá outras providências,

também precisa ser pontualmente alterada para ressalvar a execução de obras e

serviços de interesse público e social naqueles rios. Com esse objetivo,

apresentamos a Emenda nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 2o turno, do Projeto de Lei nº

492/2007, na forma do vencido no 1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir

apresentada.

EMENDA Nº 1

O art. 3º da Lei nº 15.082, de 27 de abril de 2004, passa a vigorar acrescido do

seguinte parágrafo único:

"Art. 3º – (...)

Parágrafo único – Excetua-se da hipótese do inciso I deste artigo a intervenção de

utilidade pública e interesse social devidamente autorizada pelo órgão ambiental

competente."

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Gil Pereira, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PROJETO DE LEI Nº 492/2007

(Redação do Vencido)

Altera o art. 32 da Lei nº 13.771, de 11 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a

administração, a proteção e a conservação das águas subterrâneas de domínio do

Estado e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 32 da Lei nº 13.771, de 11 de dezembro de 2000, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 32 – As escavações, sondagens ou obras para pesquisa mineral, para

construção civil ou para outros fins que atingirem águas subterrâneas cujas atividades

tenham sido encerradas terão tratamento idêntico ao dispensado às captações ou

aos poços abandonados, de forma a preservar e conservar os aquíferos.”.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.221/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, a proposição em epígrafe tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Martinho Campos o

imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada, no 1º turno, com a Emenda nº 1 e retorna agora a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz

parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.221/2009, na forma aprovada no 1º turno, tem como finalidade

conferir a necessária autorização legislativa para que o Poder Executivo possa fazer

transferência de titularidade de bem público ao patrimônio do Município de Martinho

Campos, constituído de imóvel com área de 2.000m2, situado na Avenida Coronel

Pedro Lino, no 657, Centro, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel destina-se à

construção de unidades da administração municipal. Ainda em defesa do interesse

público, 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 finalidade prevista.

É importante registrar que a transferência de domínio de bem público estadual
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somente pode ser realizada com autorização desta Assembleia Legislativa, por

exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública; e do §

2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise

encontra-se de acordo com os preceitos legais que tratam sobre a matéria, não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.221/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Inácio Franco - Juarez

Távora.

PROJETO DE LEI Nº 3.221/2009

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Martinho Campos 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 Martinho

Campos o imóvel de propriedade do Estado situado na Avenida Coronel Pedro Lino,

nº 657, Centro, com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), registrado sob o nº

26.357, a fls. 95 do Livro 301, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Pitangui.

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

construção de unidades da administração municipal de Martinho Campos.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, no

prazo de cinco anos contados da data da escritura pública de doação, não for

utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.481/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

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

Mensagem n° 381/2009, o Projeto de Lei n° 3.481/200 9 “altera leis que criam fundos

estaduais, promovendo a sua adequação aos dispositivos constantes na Lei

Complementar n° 91, de 19 de janeiro de 2006, e dá outras providências”.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora o projeto a esta

Comissão para receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno. Em cumprimento do disposto

no § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em tela, na forma aprovada no 1º turno, promove a adequação da

Lei nº 15.019, de 15/1/2004, que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento Regional

do Jaíba – Fundo Jaíba –, às regras da lei geral dos fundos do Estado, Lei

Complementar n° 91, de 2006.

Além das alterações formais que visam apenas corrigir a remissão à nova lei

complementar, como as propostas para os arts. 1°, 5 ° e 7°, o vencido promove

algumas mudanças no funcionamento e na gestão do Fundo Jaíba. Entre as mais

importantes estão a determinação expressa da duração indeterminada do fundo, a

definição da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa

– como sua gestora, o que instrumentaliza o órgão responsável pela política de

desenvolvimento agrícola do Estado, e a autorização para que o agente financeiro do

fundo, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG –, receba bens

mediante dação em pagamento para quitação de financiamentos com recursos do

fundo, norma sugerida pelo Projeto de Lei n° 3.573/ 2009, de autoria da Deputada Ana

Maria Resende, anexado ao projeto em exame.

Destaca-se também a alteração na regra de remuneração do BDMG pelos serviços

prestados ao Fundo Jaíba, originalmente fixada em 3% ao ano e que passa para 2%

a 4% ao ano, o que proporciona maior flexibilidade para atendimento de públicos

diferenciados, uma vez que as etapas implantadas e a implantar do Projeto Jaíba têm
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destinação e públicos-alvo diversos.

Outras medidas, como a limitação da prorrogação da concessão de financiamento a

uma única vez pelo prazo máximo de quatro anos, a inclusão da Federação da

Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais – Faemg – e a atribuição da

Presidência do grupo coordenador ao representante da Seapa, complementam as

alterações, que entendemos serem todas merecedoras de crédito, visto que elevam a

segurança na operação do fundo e aprimoram sua gestão, além de não trazerem

novos custos para o Estado.

Conclusão

Ante o exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.481/2009, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente e relator - Antônio Carlos Arantes - Chico Uejo.

PROJETO DE LEI Nº 3.481/2009

(Redação do Vencido)

Altera a Lei n° 15.019, de 15 de janeiro de 2004, que dispõe sobre o Fundo de

Desenvolvimento Regional do Jaíba – Fundo Jaíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Os arts. 1°, 5°, 7° e 8°; o parágrafo úni co do art. 6°; o inciso III do “caput” e

os §§ 1° e 2° do art. 10 da Lei n° 15.019, de 15 de  janeiro de 2004, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 1° – O Fundo de Desenvolvimento Regional do J aíba – Fundo Jaíba –, criado

pela Lei n° 11.394, de 6 de janeiro de 1994, passa a reger-se por esta lei, observado

o disposto na Lei Complementar n° 91, de 19 de jane iro de 2006.

(...)

Art. 5° – O Fundo Jaíba, de duração indeterminada, exercerá a função de

financiamento, nos termos do inciso III do art. 3° da Lei Complementar n° 91, de

2006, e seus recursos serão aplicados nas modalidades de investimento fixo e

semifixo, capital de giro associado, custeio de atividades agropecuárias e capital de

giro, sem prejuízo do disposto no § 2° do art. 3° d esta lei.

Parágrafo único – O prazo para a concessão de financiamento será de dez anos



____________________________________________________________________________
1329

contados da data da publicação desta lei, podendo ser prorrogado por ato do Poder

Executivo, uma única vez, pelo período máximo de quatro anos, com base na

avaliação de desempenho do Fundo.

Art. 6° – (...)

Parágrafo único – Nos casos de descumprimento de cláusula contratual pelos

beneficiários durante a vigência de contrato de financiamento com recursos do

Fundo, serão aplicadas multas e juros moratórios bem como a suspensão ou o

cancelamento de parcelas a liberar, conforme dispuser o regulamento, sem prejuízo

das penalidades cíveis, penais e administrativas aplicáveis.

Art. 7° – O gestor do Fundo Jaíba é a Secretaria de  Estado de Agricultura, Pecuária

e Abastecimento, com as atribuições definidas no art. 8° e no inciso I do art. 9° da Lei

Complementar n° 91, de 2006, além de outras estabel ecidas em regulamento.

Art. 8° – O agente financeiro do Fundo Jaíba é o Ba nco de Desenvolvimento de

Minas Gerais S.A. – BDMG –, que atuará como mandatário do Estado para contratar

operações com recursos do Fundo e para efetuar a cobrança dos créditos concedidos

em todas as instâncias, com as seguintes atribuições, além das previstas no art. 8° e

no inciso III do art. 9° da Lei Complementar n° 91,  de 2006, e em regulamento:

I – analisar os pedidos de financiamento e decidir sobre sua aprovação;

II – contratar as operações aprovadas;

III – liberar os recursos do Fundo, obedecendo à regulamentação dos programas

instituídos com tais recursos;

IV – receber bens mediante dação em pagamento para quitação de financiamento

concedido com recursos do Fundo e promover sua alienação, podendo debitar dos

valores resultantes das alienações os gastos incorridos em avaliação, transferência,

administração e guarda dos referidos bens e as despesas relativas aos

procedimentos judiciais, a título de ressarcimento;

V – emitir, para o gestor e outros órgãos de fiscalização competentes, relatórios de

acompanhamento do desempenho do Fundo, na forma em que forem solicitados,

incluindo os demonstrativos para a prestação anual de contas ao Tribunal de Contas

do Estado.

§ 1° – Observado o disposto em regulamento, fica o BDMG autorizado a:
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I – aplicar suas normas internas de recuperação de crédito em atos de cobrança,

incluindo a inserção dos devedores e seus coobrigados em órgãos de restrição ao

crédito;

II – receber bens em dação em pagamento e promover sua alienação para

transferência de valores ao Fundo;

III – transigir, com relação a penalidades decorrentes de inadimplemento do

beneficiário, bem como repactuar prazos, forma de pagamento e cálculo da dívida,

observadas suas normas internas de recuperação de crédito;

IV – repactuar prazos, forma de pagamento e demais condições financeiras de

valores vencidos e vincendos, podendo, nessa situação, ultrapassar os prazos

máximos de financiamento previstos em lei.

§ 2° – O disposto nos incisos III e IV não se aplic a nos casos de sonegação fiscal.

§ 3° – O BDMG poderá debitar ao Fundo os seguintes valores:

I – os gastos com a manutenção e alienação de bens recebidos em dação em

pagamento, desde que não ultrapassem o valor decorrente da alienação;

II – os saldos de contratos de financiamentos vencidos e não recebidos, esgotadas

as medidas de cobrança administrativas ou judiciais cabíveis;

III – os valores correspondentes a créditos irrecuperáveis e os caracterizados nos

termos do disposto no inciso II do § 3° do art. 14 da Lei Complementar Federal n°

101, de 4 de maio de 2000;

IV – as quantias despendidas em procedimento judicial.

§ 4° – O BDMG poderá celebrar convênio com entidade  da administração indireta

do Estado e com cooperativas e associações de produtores rurais devidamente

legalizadas, nos termos definidos em regulamento, visando à operacionalização dos

financiamentos a serem concedidos e ao acompanhamento dos projetos financiados.

§ 5° – O BDMG, a título de remuneração por serviços  prestados como agente

financeiro do Fundo Jaíba, fará jus a:

I – taxa de abertura de crédito, equivalente a 1% (um por cento) do valor do

financiamento, a ser descontada no ato da primeira liberação, para ressarcimento de

despesas de processamento e tarifas bancárias relativas ao contrato;

II – comissão de, no mínimo, 2% a.a. (dois por cento ao ano) e de, no máximo, 4%
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a.a. (quatro por cento ao ano), incluída na taxa de juros de que trata a alínea ‘a’ do

inciso V do art. 6° desta lei.

(...)

Art. 10 – (...)

III – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais – Faemg –;

(...)

§ 1° – O grupo coordenador será presidido pelo repr esentante da Secretaria de

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

§ 2° – As atribuições e competências do grupo coord enador são as definidas no

inciso IV do art. 9° da Lei Complementar n° 91, de 2006, e em regulamento.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.734/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.734/2009 dispõe sobre a

regularização da situação funcional de servidores do Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - e do Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg.

Aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, vem agora o projeto a esta

Comissão a fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 188 do

Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

A proposição em análise tem por escopo regularizar a situação funcional de

servidores públicos civis pertencentes ao quadro de pessoal do Departamento de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG – e do Instituto de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg.

Trata-se de 309 servidores da ativa pertencentes ao quadro permanente do DER-

MG e de 4.166 servidores do Ipsemg - 2.407 deles já aposentados - que ingressaram

no serviço público sob o regime estatutário.

O art. 1º do projeto pretende convalidar os atos de provimento, decorrentes dos
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Decretos nºs 17.003, de 24/2/75, e 22.665, de 14/1/83, servidores do DER-MG nos

cargos do quadro a que se refere o Anexo I do Decreto nº 22.665, de 1983, e os atos

relativos a direitos e vantagens a eles concedidos.

Da mesma forma, o art. 2º pretende convalidar os atos de provimento e os relativos

a direitos e vantagens concedidos a servidores do Ipsemg.

Ratificamos o nosso posicionamento anterior por entendermos que a proposição em

análise põe fim a uma instabilidade jurídica, porquanto legitima os efeitos produzidos

pelos atos de autoridade supracitados. Está amparada, pois, no princípio fundamental

da segurança jurídica e também nos da boa-fé e da proteção da confiança do servidor

na administração pública.

O eminente administrativista Celso Antonio Bandeira de Mello faz as seguintes

considerações acerca do assunto:

“Finalmente, vale considerar que um dos interesses fundamentais do Direito é a

estabilidade das relações constituídas. É a pacificação dos vínculos estabelecidos, a

fim de se preservar a ordem. Este objetivo importa muito mais no Direito

Administrativo do que no Direito Privado”. (“Curso de Direito Administrativo”, 21ª ed.,

Malheiros Editores, 2006, pág. 450.)

Cumpre registrar o entendimento do STF citado pela douta Comissão de

Constituição e Justiça, com fundamento na segurança jurídica, na boa-fé objetiva e

na proteção da confiança, do qual destacamos o seguinte trecho:

“A fluência de longo período de tempo culmina por consolidar justas expectativas no

espírito do administrado e, também, por incutir, nele, a confiança da plena

regularidade dos atos estatais praticados, não se justificando – ante a aparência de

direito que legitimamente resulta de tais circunstâncias – a ruptura abrupta da

situação de estabilidade em que se mantinham, até então, as relações de direito

público entre o agente estatal, de um lado, e o Poder Público, de outro”.

Ante os argumentos expendidos, evidencia-se a conveniência e oportunidade da

medida proposta.

Conclusão

Somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.734/2009 na forma do vencido no 1º

turno.
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Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Domingos Sávio, relator - Carlin Moura - Neider

Moreira - Ivair Nogueira.

PROJETO DE LEI Nº 3.734/2009

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a regularização da situação funcional de servidores do Departamento

de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - e do Instituto de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam convalidados os atos de provimento, decorrentes do Decreto nº

17.003, de 24 de fevereiro de 1975, e do Decreto nº 22.665, de 14 de janeiro de

1983, de servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais – DER-MG – nos cargos do quadro a que se refere o Anexo I do Decreto nº

22.665, de 1983, e os atos relativos a direitos e vantagens concedidos a esses

servidores.

Art. 2º – Observada a correlação estabelecida no Anexo IV da Lei n° 15.465, de 13

de janeiro de 2005, ficam os servidores de que tratam os incisos deste artigo

enquadrados nos cargos das carreiras do Grupo de Atividades de Seguridade Social

do Poder Executivo, ficando convalidados os atos de provimento e os relativos a

direitos e vantagens concedidos a esses servidores, desde a data de seu ingresso no

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg –:

I – servidores a que se refere o art. 2° da Deliber ação n° 28, de 23 de maio de

1986, do Conselho Diretor do Ipsemg;

II – servidores a que se refere o art. 6° da Delibe ração n° 28, de 1986, do Conselho

Diretor do Ipsemg;

III – servidores a que se refere o art. 12 da Resolução nº 29, de 9 de agosto de

1965, do Conselho Diretor do Ipsemg;

IV – servidores a que se refere o inciso I do art. 7º da Deliberação nº 38, de 20 de

novembro de 1973, do Conselho Diretor do Ipsemg;

V – servidores a que se refere o § 3º do art. 8º da Deliberação nº 31, de 27 de abril

de 1977, do Conselho Diretor do Ipsemg;
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VI – servidores a que se refere o art. 71 da Deliberação n° 50, de 21 de outubro de

1986, do Conselho Diretor do Ipsemg.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.875/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.875/2009 visa autorizar

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

A proposição foi aprovada no 1º turno e retorna agora a este órgão colegiado a fim

de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art.

102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.875/2009 tem como finalidade conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa fazer transferência de

titularidade de bem público ao patrimônio do Município de Cristais, constituído de

imóvel com área de 400m² e respectiva edificação, situado na Rua Antônio Francisco

da Silva, nº 250, Centro, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel destina-se à

construção de uma farmácia municipal. Ainda em defesa do interesse público, o art.

2º 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.

É importante registrar que a transferência de domínio de bem público estadual

somente pode ser realizada com autorização desta Assembleia Legislativa, por

exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública; e do §

2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise

encontra-se de acordo com os preceitos legais que tratam sobre a matéria, não
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representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2o turno, do Projeto de Lei nº

3.875/2009.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Inácio Franco, relator - Juarez Távora - Lafayette de

Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.103 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.103/2008, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública a Associação do Circuito Turístico Nascentes das

Gerais, com sede no Município de Cássia, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.103/2008

Declara de utilidade pública a Associação do Circuito Turístico Nascentes das

Gerais, com sede no Município de Cássia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação do Circuito Turístico

Nascentes das Gerais, com sede no Município de Cássia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.354 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.354/2009, de autoria do Deput ado Doutor Viana, que declara

de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de Curvelo - Acic -, foi



____________________________________________________________________________
1336

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.354/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de Curvelo - Acic -,

com sede no Município de Curvelo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comercial e Industrial de

Curvelo - Acic -, com sede no Município de Curvelo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magahães, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.595 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.595/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que altera o

Anexo da Lei n° 16.678, de 10 de janeiro de 2007, q ue fixa o efetivo da Polícia Militar

de Minas Gerais - PMMG - até o ano de 2010, foi aprovado nos turnos regimentais,

na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.595/2009

Altera o Anexo da Lei n° 16.678, de 10 de janeiro d e 2007, que fixa o efetivo da

Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG - até o ano de 2010.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam alterados os Quadros constantes no Anexo da Lei n° 16.678, de 10
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de janeiro de 2007, conforme o Anexo desta lei.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Vanderlei Miranda, relator - Dimas Fabiano.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 9)

“ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 16.678, de 10 de janeiro de 2007)

QUADRO DE ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EFETIVO DA PMMG

Efetivo previsto da PMMG por Quadro

* - A tabela contendo o efetivo previsto da PMMG por Quadro foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 11.12.2009.

Efetivo previsto por postos do QO-PM

* - A tabela contendo o efetivo previsto por postos do QO-PM foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 11.12.2009.

Efetivo previsto por postos do QOS-PM

* - A tabela contendo o efetivo previsto por postos do QOS-PM foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 11.12.2009.

Efetivo previsto por postos do QOC-PM

* - A tabela contendo o efetivo previsto por postos do QOC-PM foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 11.12.2009.

Efetivo previsto por postos do QOE-PM

* - A tabela contendo o efetivo previsto por postos do QOE-PM foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 11.12.2009.

Efetivo previsto por graduação do QP-PM

* - A tabela contendo o efetivo previsto por graduação do QP-PM foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 11.12.2009.

Efetivo previsto por graduação do QPE-PM

* - A tabela contendo o efetivo previsto por graduação do QPE-PM foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 11.12.2009.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.849 /2009
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.849/2009, de autoria do Deput ado Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública a Associação de Vendedores Ambulantes de Padre

Paraíso - Asvapp -, com sede no Município de Padre Paraíso, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.849/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Vendedores Ambulantes de Padre

Paraíso - Asvapp -, com sede no Município de Padre Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Vendedores

Ambulantes de Padre Paraíso - Asvapp -, com sede no Município de Padre Paraíso.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Adeir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.897 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.897/2009, de autoria do Deput ado Mauri Torres, que declara

de utilidade pública a Associação dos Pescadores Profissionais, com sede no

Município de Jacinto, foi aprovado em turno único, na forma do Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.897/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores Profissionais do
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Município de Jacinto – APPJ –, com sede no Município de Jacinto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Pescadores

Profissionais do Município de Jacinto – APPJ –, com sede no Município de Jacinto.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 9/12/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Carlos Pimenta, notificando o falecimento do Sr. Valdir Euzébio

Pereira Júnior, ocorrido em 9/12/2009, em Capitão Enéias. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 12 DE DEZEMBRO DE 2009

DELIBERAÇÃO DA MESA

DELIBERAÇÃO DA MESA Nº 2.471/2009

Abre crédito suplementar ao orçamento da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais utilizando como fonte recursos resultantes da anulação parcial de

dotações orçamentárias do próprio orçamento.

A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso de suas

atribuições, em conformidade com o disposto no inciso V do “caput” do art. 62 da

Constituição do Estado e no art. 8º da Lei nº 18.022, de 9 de janeiro de 2009, que

autoriza a Assembleia Legislativa a abrir créditos suplementares ao seu orçamento

até o limite de 10% (dez por cento) da despesa nele fixada,

DELIBERA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar ao orçamento da Assembleia Legislativa no

valor de R$1.650.000,00 (um milhão seiscentos e cinquenta mil reais), na forma

constante no Anexo I desta deliberação.

Art. 2º - Para fins do disposto no art. 1º desta deliberação, serão utilizados recursos

provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias da Assembleia

Legislativa, na forma constante no Anexo II.

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

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia Legislativa, 9 de dezembro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente - José

Henrique, 2º-Vice-Presidente - Weliton Prado, 3º-Vice-Presidente - Dinis Pinheiro, 1º-

Secretário - Hely Tarqüínio, 2º-Secretário - Sargento Rodrigues, 3º-Secretário.

ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Deliberação da Mesa nº 2.471, de 9 de dezembro de

2009)

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR (R$)

1.01.1-01.122.701-2.009.0001-3.3.90-0-10-1 1.650.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 1.650.000,00
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ANEXO II

(a que se refere o art. 2º da Deliberação da Mesa nº 2.471, de 9 de dezembro de

2009)

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR (R$)

1.01.1-01.122.701-2.009.0001-3.3.90-0-10-7 360.000,00

1.01.1-01.122.701-2.009.0001-4.4.90-0-10-1 1.290.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO 1.650.000,00

ATAS

ATA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 10/12/2009

Presidência dos Deputados José Henrique e Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Ofício nº 36/2009 (encaminhando Relatório de Atividades do 3º

trimestre de 2009), do Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios - 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.079 a 4.082/2009 -

Requerimentos nºs 5.199 a 5.224/2009 - Requerimentos dos Deputados Dalmo

Ribeiro Silva (3) e Fábio Avelar - Comunicações: Comunicações das Comissões de

Segurança Pública, do Trabalho, de Cultura e de Turismo - Oradores Inscritos:

Discursos da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados André Quintão,

Domingos Sávio e Eros Biondini - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de

Requerimentos: Requerimentos do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (3); deferimento -

Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado Fábio Avelar; aprovação -

Requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz; deferimento; discurso do Deputado

Getúlio Neiva - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras

do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Ademir
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Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes -

Carlos Pimenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir -

Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -

Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Maria

Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Rêmolo

Aloise - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -

Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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 Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Getúlio Neiva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário, lê a

seguinte correspondência:

OFÍCIO Nº 36/2009

Do Sr. Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas, encaminhando relatório

contendo as atividades desenvolvidas por esse Tribunal no terceiro trimestre de 2009.

(- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição

Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

OFÍCIOS
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Do Sr. Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.632/2009 , da Comissão de Participação

Popular.

Do Sr. Ciro Pedrosa, Deputado Federal, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 4.693/2009, da Comissão Especial da  Execução das Penas no

Estado.

Do Sr. Reynaldo Fernandes, Presidente do Instituto Nacional de Estudos e

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep -, informando a celebração de

convênio entre essa autarquia e a Secretaria de Educação e a liberação dos

correspondentes recursos financeiros. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para

os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento

Interno.)

Do Sr. Almeida Melo, Presidente do TRE-MG, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 4.911/2009, da Comissão de Administ ração Pública.

Do Sr. Fuad Noman, Secretário de Transportes, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 4.600/2009, do Deputado Weliton Pra do.

Do Sr. Manoel da Silva Costa Júnior, Secretário Extraordinário para Assuntos de

Reforma Agrária e Diretor-Geral em exercício do Iter-MG, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 4.834/2009, da Comissã o de Participação Popular.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 4.689/2009, da Comissã o Especial da Execução das

Penas no Estado.

Da Sra. Erziléa Soares dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de São João

Evangelista, encaminhando cópia de moção de apoio de autoria do Vereador Vicente

Roberto Souto, aprovada por essa Casa Legislativa, à Proposta de Emenda à

Constituição nº 14/2009. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição nº 14.)

Da Sra. Fabiana de Lima Leite, Superintendente de Prevenção à Criminalidade,

convidando os parlamentares para participarem da ação de mobilização social

promovida por essa Superintendência, a qual visa compartilhar com a sociedade as

ações de prevenção realizadas pelos Núcleos de Prevenção à Criminalidade. (- À

Comissão de Segurança Pública.)
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Do Sr. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional do DNIT em Minas

Gerais (substituto), prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de

Transporte encaminhado pelo Ofício nº 2.997/2009/SGM.

Do Sr. Evandro Manoel Senra Delgado, Procurador-Geral Adjunto Administrativo,

prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.755/2009, em atenção a

pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.755/2009.)

Do Sr. Marcelo Oliveira Costa, Promotor de Justiça, prestando informações relativas

ao Requerimento n° 4.997/2009, da Comissão de Assun tos Municipais.

Do Cel. Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da Assessoria Institucional da PMMG,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.462/2009, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Cássio Antônio Ferreira Soares, Subsecretário de Inovação e Logística,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.775/2009 , da Comissão de

Segurança Pública .

Da Sra. Cristiane Martins Duarte Carvalhaes, Delegada Especializada de

Homicídios, de Contagem prestando informações relativas ao Requerimento n°

4.946/2009, da Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.492/2009 , da Comissão de Turismo.

Do Sr. José Narciso Sobrinho, Superintendente do Escritório Técnico de Estudos

Econômicos do Nordeste, do Banco do Nordeste, comunicando o lançamento do livro

“Avaliação de Execução do FNE e de Resultados e Impactos do FNE Industrial e do

FNE-Comércio e Serviços”.

Do Sr. Marcelo Arruda Nassif, Diretor de Operações da Codemig, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.891/2009 , da Comissão de Fiscalização

Financeira.

Do Sr. Paulo Brum Ferreira, Assessor Especial do Ministro da Cultura, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.801/2009 , da Comissão de Participação

Popular.

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional da CEF, informando a

liberação de recursos financeiros do FGTS destinados à Copasa-MG, referentes às
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parcelas dos contratos que menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para

os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento

Interno.)

Do Sr. Edson Fernandes Martins, Secretário de Comunicação e Eventos da

Prefeitura Municipal de Congonhas, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 4.893/2009, da Comissão de Fiscaliz ação Financeira.

Da Sra. Maria de Fátima Oliveira, Presidente da Fundação Gregório F. Baremblitt,

agradecendo o recebimento da Medalha do Mérito Legislativo.

Do Sr. Felipe Augusto Cardoso Soledade, Presidente da Associação dos

Defensores Públicos de Minas Gerais, encaminhando o resumo do III Diagnóstico da

Defensoria Pública Nacional, com ênfase nas questões relativas à Defensoria Pública

do Estado. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Carmo César de Campos Carneiro, professor da rede estadual, solicitando o

apoio desta Casa para que os professores efetivados pela Lei Complementar nº 100,

de 2007, não percam o cargo. (- À Comissão de Educação.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.079/2009

Declara de utilidade pública o Lar da Criança Divina Lucas da Silva, com sede no

Município de São Gotardo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar da Criança Divina Lucas da Silva,

com sede no Município de São Gotardo.

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

Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2009.

Chico Uejo

Justificação: O Lar da Criança Divina Lucas da Silva está sediado no Distrito de

Guarda dos Ferreiros, Município de São Gotardo. É uma entidade civil, sem fins
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lucrativos, beneficente, caritativa e de assistência social, com duração ilimitada. Está

em pleno e regular funcionamento desde sua fundação, ocorrida em junho de 1991.

Sua Diretoria é composta por membros de reconhecida idoneidade, não

remunerados pelas atividades que exercem, e já foi declarado de utilidade pública

municipal pela Lei nº 1.042, de 1995.

Conforme disposto em seu estatuto, a entidade exerce assistência médico-

odontológica e distribui refeições e lanches a crianças carentes da localidade,

ministra cursos profissionalizantes, presta assistência e orientação às gestantes de

famílias de baixa renda, entre outras atividades.

Diante do exposto e, tendo em vista que Lar da Criança Divina Lucas da Silva,

conforme documentação apresentada, atende plenamente aos requisitos legais,

contamos com o apoio de nossos ilustres pares à aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.080/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá 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 Itajubá área de

1.506,96m² (mil quinhentos e seis metros quadrados e noventa e seis decímetros

quadrados), área onde se encontra edificado o Ginásio Poliesportivo Luiz Carlos Tigre

Maia, conforme descrição do Anexo desta lei, a ser desmembrado da área de

18.293,00m² (dezoito mil duzentos e noventa e três metros quadrados), situado

naquele Município, registrado sob o n° 8.199, em 20  de junho de 1950, à fl. 99 do

Livro 3 J, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo trata-se de um

ginásio multiúso, para atendimento à comunidade.

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 for

dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2009.)

A área a ser doada possui a seguinte descrição: terreno com área de 1.506,96m²

(mil quinhentos e seis metros quadrados e noventa e seis decímetros quadrados),

situado na Avenida Paulo Chiaradia, esquina com a Rua Tenente José Cabral Rennó,

de propriedade do Estado de Minas Gerais.

Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: É importante ressaltar a importância em dar destinação em favor da

comunidade do Município. Ademais, o referido projeto tem como objetivo o

desenvolvimento e a realização de atividades esportivas, atendendo a toda a

comunidade itajubense.

A melhoria no atendimento à comunidade está também ligada ao total atendimento

às normas, sendo necessária a referida doação, para que o Município continue com

suas atividades no referido local, atendendo de forma plena as diretrizes do Estado.

Diante dessas considerações, contamos com o apoio dos nobres parlamentares a

este projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.081/2009

Dispõe sobre a fixação de cartazes e placas que informam os consumidores sobre

desconto na antecipação de pagamento de dívida.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as instituições financeiras e demais estabelecimentos que operam

com financiamento, crediário, empréstimos ou outras operações congêneres

obrigados a afixar no interior de seus estabelecimentos placa ou cartaz informativo

sobre o direito do consumidor que antecipar o seu débito, de ter redução proporcional

dos juros e de demais acréscimos.

Parágrafo único - A placa ou o cartaz deverão conter os seguintes dizeres: “Nos

termos do art. 52, § 2º da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código

de Defesa do Consumidor, fica assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do
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débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e dos demais

acréscimos”.

Art. 2º - As placas ou os cartazes de que trata o art. 1º deverão ser afixados dentro

das instituições financeiras e dos demais estabelecimentos que operam com

financiamento, crédito, empréstimos ou outras operações, em local visível ao público,

para que possa ser lido a distância, ficando obrigadas as referidas instituições a

confeccionar a placa ou o cartaz.

Art. 3° - Após a regulamentação desta lei, as insti tuições de que trata o art. 1º terão

o prazo de 30 dias para a colocação de placa ou cartaz.

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

Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2009.

Duarte Bechir

Justificação: O projeto em tela visa à efetivação do direito constitucional à

informação, e não à simples reprodução, pela via administrativa, de lei federal. Não

há como negar que a divulgação dessa prerrogativa legal trará resultados positivos

para o interesse público, em razão de seu caráter pedagógico.

O Código de Defesa do Consumidor dispõe, em seu art. 52, § 2º, que todo o

consumidor que optar pelo pagamento antecipado da dívida, total ou parcialmente,

terá garantida a redução proporcional dos juros e dos demais acréscimos que

incidiriam sobre essa dívida.

Com a aprovação deste projeto, ficam os estabelecimentos mencionados obrigados

a afixar placas ou cartazes informativos esclarecendo o direito do consumidor que, ao

antecipar o seu débito, tem direito à redução proporcional dos juros e dos demais

acréscimos pelas instituições financeiras e por outros estabelecimentos que operem

com financiamento, crediário, empréstimos ou outras operações financeiras do

gênero, no Estado de Minas Gerais.

Necessário se faz este projeto, pois a maioria dos consumidores desconhece esse

direito, tampouco as empresas se preocupam em divulgá-los.

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

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dinis

Pinheiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.838/2008, nos termos do § 2º do art. 173 do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.082/2009

Declara de utilidade pública o Grupo Melhor Idade Serenidade - GMISER -, com

sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Melhor Idade Serenidade -

GMISER -, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2009.

Wander Borges

Justificação: A Constituição da República e a Lei Federal 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; o amparo às crianças e

adolescentes carentes, a integração no mercado de trabalho, a reabilitação e

integração das pessoas portadoras de deficiência. Configura-se como política não

contributiva, realizada por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa

pública e da sociedade, e pauta-se pelos princípios da universalidade da cobertura e

do atendimento, da seletividade e da distributividade na prestação dos benefícios e

serviços.

Refira-se, aliás, que a assistência social possui interface com diversas políticas

públicas, envolvendo ações de entidades públicas e privadas que visem contribuir

para a redução dos altos graus de desigualdade social com que o País convive.

Destarte, diante da necessidade da redução das desigualdades sociais, foi

constituído, em 20/2/2008, o Grupo Melhor Idade Serenidade, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, de natureza beneficente e voltado para a

promoção social.

A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: proteger a velhice,

desenvolver a cultura e ações de prevenção, reabilitar e integrar à vida comunitária

pessoas com deficiência e desenvolver atividades físicas, recreativas, culturais,

associativas e de cidadania e projetos educacionais, recreativos, culturais, esportivos,

de lazer, de assistência social e de saúde.
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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, contribuindo para seu desenvolvimento humano e

promovendo sua inclusão social.

Diante do exposto, pacífico é o fato de que a entidade busca a construção de uma

sociedade mais democrática e a adoção de uma política de desenvolvimento que

contemple a inclusão social do idoso e a defesa de seus direitos, nos termos da Lei nº

10.741, de 2003. Cumpridos 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 do

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.199/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Votorantim Metais pela comemoração dos 40 anos de

produção de zinco eletrolítico. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 5.200/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Gouveia pelos 56 anos de emancipação desse

Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.201/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Bruno Terra Dias por sua eleição como Presidente da

Amagis. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.202/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Empresa Belo Vale Reformadora de Pneus pela passagem dos

40 anos de sua fundação.

Nº 5.203/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja encaminhado ao

Senador Eliseu Resende pedido de providências para a instalação de um posto

consular dos EUA em Belo Horizonte.

Nº 5.204/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja encaminhado ao

Senador Eduardo Azeredo pedido de providências para a instalação de um posto

consular dos EUA em Belo Horizonte.
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Nº 5.205/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja encaminhado ao

Vice-Presidente da República pedido de providências para a instalação de um posto

consular dos EUA em Belo Horizonte. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 5.206/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação Fundamental Cidade Feliz pelos 6 anos de sua

fundação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 5.207/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Procurador-Geral do Estado pedido de providências para a

designação de membro do Ministério Público para acompanhar o processo de

reestruturação da Fundação Educacional Caio Martins. (- À Comissão de

Administração Pública.)

Nº 5.208/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Governador e ao Vice-Governador do Estado e ao Diretor-Geral do

DER-MG pedido de providências para a federalização da MGC-479 e a inserção do

projeto técnico-ambiental, pelo governo federal, no PAC para 2010. (- À Comissão de

Transporte.)

Nº 5.209/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Defensor-Geral Público pedido de providências para a ampliação do

número de defensores públicos designados para as Comarcas de Teófilo Otôni e

Governador Valadares. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.210/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Diretor-Geral do DNIT pedido de providências para a duplicação da

BR-381 no trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares. (- À Comissão de

Transporte.)

Nº 5.211/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de providências para que

providencie a instalação de novas varas criminais na Comarca de Governador

Valadares. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.212/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita sejam

encaminhadas ao Sr. Fábio Reis de Nazareth, Promotor de Justiça da Comarca de

Teófilo Otôni, as notas taquigráficas da reunião da Comissão de Assuntos Municipais



____________________________________________________________________________
1352

realizada em 26/11/2009, para a adoção de medidas legais que julgar cabíveis.

Nº 5.213/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Copanor pedido de providências com vistas à

liberação de recursos, já acordados com a Prefeitura Municipal, para obras de

saneamento da Avenida Januária, no Município de Malacacheta.

Nº 5.214/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Copasa-MG pedido de providências com vistas a que

sejam revistas as contas de água do Município de Malacacheta e abolida a cobrança

da taxa de esgoto da população, que não dispõe desse serviço, e de outras

providências, que menciona, no referido Município.

Nº 5.215/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Ministro da Justiça pedido de providências para a criação de

Delegacias da Polícia Federal nos Municípios de Ipatinga e Teófilo Otôni.

Nº 5.216/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a construção de

uma nova sede para o Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar em Governador

Valadares.

Nº 5.217/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Subsecretaria de Administração Prisional pedido de providências para

a construção de instalações adequadas para receber as visitas aos presos da

Comarca de Governador Valadares.

Nº 5.218/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Ministro da Justiça e ao Superintendente da Polícia Rodoviária

Federal pedido de providência para a designação de efetivos e o envio de viaturas

para reforço do 12º Distrito da Policia Rodoviária Federal, com sede no Município de

Teófilo Otôni.

Nº 5.219/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Ministro da Fazenda e ao Superintendente Regional da Receita

Federal pedido de providências para a designação de auditores fiscais, para que a

avaliação de pedras preciosas e semipreciosas seja realizada no Município de Teófilo

Otôni, sem a necessidade de que sejam transportadas para Belo Horizonte.
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Nº 5.220/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Cemig pedido de providências para a solução do

impasse entre essa empresa e o DNIT, em torno da iluminação do trecho da BR-116

que atravessa o perímetro urbano do Município de Governador Valadares.

Nº 5.221/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências com vistas ao

oferecimento de cursos profissionalizantes, atividades esportivas e assistência

psicológica e educacional aos presos.

Nº 5.222/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências com vistas à

transformação da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Governador Valadares

em delegacia especializada.

Nº 5.223/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Ministro da Justiça pedido de providências para incluir, em grau de

prioridade, o Município de Governador Valadares no Programa Nacional de

Segurança Pública com Cidadania - Pronasci -, considerando-se o posicionamento do

Município nas estatísticas de violência divulgadas pelo Fórum Nacional de Segurança

Pública.

Nº 5.224/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Comandante do 29º Batalhão da PMMG de Poços de

Caldas e com o Delegado Regional de Segurança Pública desse Município pelas

ações preventivas realizadas que ajudaram a situar Poços de Caldas entre os dez

Municípios com o menor índice de violência contra jovens.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro

Silva (3) e Fábio Avelar.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Segurança

Pública, do Trabalho, de Cultura e de Turismo.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Boa-tarde, Deputados e Deputadas, Deputado
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José Henrique, que preside esta reunião. Hoje, 10 de dezembro, Dia Internacional

dos Direitos Humanos, direito à vida, à saúde, à educação, à habitação, ao trabalho,

ao salário digno e à liberdade. Estou vendo ali os Agentes Penitenciários, que estão

lutando em defesa da vida, como também os Oficiais de Justiça. Estou vendo

cartazes, e em um deles está escrito que os Deputados mineiros são os verdadeiros

promotores da paz e da justiça em Minas Gerais. Isso demonstra a confiança dos

Oficiais de Justiça nesta Casa. Esperamos que, de fato, esta Casa contribua para

isso. O nosso Bloco PT-PCdoB-PMDB tem o compromisso de apoiar a reivindicação

justa dos Oficiais de Justiça em relação à questão salarial, ao direito à diferença

garantida por lei, mas que não receberam ainda, entre outras. Estivemos ontem com

os Agentes Penitenciários, que estão aguardando uma solução. Não podemos entrar

de férias sem que isso seja definitivamente resolvido.

Estamos aguardando retorno da Secretaria de Defesa Social. O Deputado João

Leite, que está ali, também está fazendo interlocução. Acreditamos que possa haver

de fato solução para esse impasse criado no Estado.

Como disse anteriormente, hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Pela

manhã, tivemos uma reunião em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra,

que, oportunamente, caiu no dia 10. A Frente Parlamentar de Promoção da Igualdade

Racial, que estamos coordenando, conta com a efetiva participação dos Deputados

João Leite, Carlin Moura, Padre João, Líder do nosso Bloco, Wander Borges, Adelmo

Carneiro Leão e das Deputadas Ana Maria Resende, Gláucia Brandão e Cecília

Ferramenta. Todos colaboraram, alguns tiveram um imprevisto e não puderam estar

presentes, mas participaram da organização do evento.

Pudemos perceber hoje a verdadeira participação da sociedade na promoção da

igualdade racial e na busca de direitos. Vários jovens de Betim tocaram tambores.

Muitos desses jovens são negros. Pudemos observar a desigualdade, o combate ao

racismo, mas também a construção da cultura da paz. Sabemos que é importante

conquistarmos esses jovens em defesa da vida. É preciso criar projetos e políticas

públicas que lhes garantam educação, cultura, esporte e lazer. Que eles tenham seus

direitos garantidos, preservada a vida. Muitos são assassinados, muitos partem para

a violência, para o tráfico de drogas, porque não encontram sentido na vida, não têm
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família estruturada ou vivem em cidades onde não há políticas públicas que os inclua.

Tivemos, pois, a felicidade de contar com esses jovens.

O Brasil tem 189 milhões de habitantes, sendo 49,8% negros, e a metade é

composta de mulheres - cerca de 43 milhões -, que, muitas vezes, são discriminadas.

A luta é árdua. Ações como essa promovida pela frente parlamentar, as políticas

públicas de quotas, a criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da

Igualdade Social, os conselhos municipais, nacionais e estaduais, as frentes

parlamentares das Câmaras Municipais são alguns dos instrumentos utilizados para

obtermos a igualdade racial. Existem ainda as coordenadorias de igualdade social.

Dos 853 Municípios mineiros, 76 já adotam uma política pública de igualdade social.

A frente parlamentar desta Casa está protocolando neste Plenário um requerimento

solicitando moção de congratulações com os Prefeitos e gestores públicos que

implementam tais políticas.

Além disso, queremos homenagear e registrar a presença de uma representante do

Fórum de Mulheres Negras de Minas Gerais, que falou em nome da Frente

Intergovernamental de Igualdade Racial, a Graça Saboia, gestora da Prefeitura de

Belo Horizonte.

A gestora da Prefeitura de Betim, Ofélia, falou-nos sobre o significado da camélia

para os abolicionistas. Tendo mencionado essa situação, e lembrando, mais uma vez,

os nossos direitos, o direito à vida, à saúde, à educação, à igualdade, gostaria de

falar da questão do direito das mulheres e registrar nesta Casa que, no dia 3 de

dezembro, tivemos um grande evento na Expominas, a entrega da Medalha da

Ordem do Mérito Legislativo, com quase 100 homenageados. Foi uma festa

esplendorosa, com várias autoridades presentes.

Então gostaríamos de registrar isso e de fazer uma reflexão. Na Mesa de abertura,

tivemos 290 autoridades representando vários segmentos, entre líderes de partidos,

representante do governo do Estado, parlamentares desta Casa, sendo os 20

participantes da Mesa homens. Não havia nenhuma mulher. Fizemos essa reflexão

em outro momento nesta Casa. Nós, mulheres, já somos mais de 50% da população

de Minas Gerais e do Brasil e precisamos ocupar os espaços de poder para sermos

parceiras na construção de uma sociedade verdadeiramente democrática em gênero,
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fraternidade e companheirismo. Para isso é importante refletirmos sobre esses

espaços de poder.

A bancada feminina desta Casa, protocolou um requerimento solicitando à Mesa

que, em todas as reuniões especiais desta Casa, houvesse a presença na Mesa de

pelo menos uma mulher, parlamentar ou não. Não estamos exigindo, de forma

alguma, que seja necessariamente uma parlamentar, mas uma mulher mineira, uma

mulher comprometida com as causas sociais, que tenha alguma interlocução com o

assunto em debate. Esse requerimento foi protocolado em maio, mas até hoje

continuamos na mesma situação.

Voltando à questão da homenagem aos movimentos de defesa da igualdade racial,

de combate ao racismo, queremos agradecer ao Deputado que preside a nossa Casa

e a toda a Mesa o apoio ao evento. No entanto, ao mesmo tempo, conversamos com

o Presidente e queremos registrar, de público, a necessidade desse debate sobre a

participação efetiva das mulheres. Ele disse que já encaminhou o nosso requerimento

à comissão especial que está discutindo o Regimento Interno da Casa. É importante

que conste no Regimento Interno essa participação efetiva das mulheres, mas, antes

disso, é preciso vontade política, para que isso ocorra de maneira tranquila, apenas

com uma discussão, se necessário, com a Mesa e os outros parlamentares.

Conversando com uma das assessoras desta Casa que estava na organização do

evento do Expominas, ela me disse que realmente temos de refletir sobre isso. Muitas

vezes nós, mulheres, não percebemos a questão de nosso espaço. Então quero, de

público, solicitar que a Mesa desta Casa, que nossos companheiros e colegas

parlamentares, que têm tido uma postura de respeito a nós, entendam as nossas

reivindicações da bancada feminina. Pode parecer que esse assunto não tenha

significado, mas trata-se de uma questão simbólica e de direito.

Como eu disse, já somos mais de 50% da população e já temos a maioria em

vários segmentos, como a educação e outras áreas, mas no espaço de política

partidária ainda somos minoria. Nesta Casa, por exemplo, são 77 parlamentares, mas

temos apenas 5 mulheres, portanto menos de 10%. O Brasil é um dos países da

América Latina onde a participação da mulher no espaço de política partidária é uma

das menores do continente.
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Só em 1932 nós, mulheres, tivemos direito ao voto, realmente avançamos muito.

Apesar desse grande avanço, temos de avançar mais, não no sentido de conflito

contra os homens, mas na fraternidade e no companheirismo.

O Deputado João Leite (em aparte) - Muito obrigado. Gostaria de parabenizá-la

pelo discurso e pela reunião da frente que V. Exa. preside. Hoje pela manhã houve

homenagens neste dia tão importante, tão emblemático, em que se comemoram 61

anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sou conhecedor da luta de V.

Exa. pelos direitos da mulher.

Temos uma notícia importante a dar. A PMMG acaba de prender, no Rio Grande do

Sul, o Ten. Henrique Buzatto Storck. Ele é acusado de agredir e torturar uma Tenente

do Exército por três horas. Ela só conseguiu desvencilhar-se dele saltando do 2º

andar de uma casa no Bairro Planalto, em Belo Horizonte. Ele estava preso no

Batalhão Rotam e fugiu. Acaba de ser preso no Rio Grande do Sul. A polícia o está

trazendo para Belo Horizonte para que aqui acompanhe toda a instrução desse

inquérito, desse processo e responda na Justiça por essa violência.

Não sei se V. Exa. se lembra do fato, Deputada Maria Tereza Lara. Ele apertou com

alicate dedo por dedo da Tenente do Exército. Ela ficou muito machucada. Então, é

uma vitória. Parabenizamos a Polícia Militar, pois era ponto de honra para a

corporação, uma vez que ele fugiu das dependências de um batalhão da Polícia

Militar. Será feita justiça, especialmente para essa mulher vítima de violência tão

grande. Parabéns a V. Exa.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Deputado João Leite, realmente é muito

importante para nós e muito simbólico que no Dia Internacional dos Direitos Humanos

haja justiça em relação a essa mulher. Parabenizamos o trabalho da polícia. Nós, da

Comissão de Segurança Pública, respeitamos e valorizamos a polícia que tem

compromisso com a ética, com os direitos humanos. Não podemos permitir que

fiquem nela pessoas que não têm esses compromissos. De fato, pessoa com esse

perfil está errada em qualquer lugar, mais ainda na polícia, principalmente quando

usa o poder para desrespeitar qualquer ser humano, principalmente mulheres.

Encerro, Sr. Presidente, mais uma vez agradecendo ao nosso Presidente,

Deputado Alberto Pinto Coelho, o apoio à reunião de hoje, mas, publicamente,
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solicito, não só em meu nome, mas no de toda a bancada feminina, que tenhamos

brevemente uma resposta ao nosso requerimento, para que as mulheres estejam

presentes nos eventos desta Casa. Estamos pedindo que haja no mínimo uma

mulher em qualquer Mesa, em qualquer reunião especial. Achamos que não

precisamos esperar mudanças no Regimento Interno, pois se trata de uma decisão

política da Casa. Confiamos em que esta Mesa e esta Casa façam justiça a nós,

mulheres, garantindo o nosso direito de participar dos espaços de debate, para

darmos a nossa contribuição. Muito obrigada.

* - Sem revisão da oradora.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

inicialmente quero transmitir um abraço a todos os sociólogos e sociólogas de Minas

Gerais, pelo seu dia. Hoje é o Dia Nacional do Sociólogo, criado por uma lei aprovada

pelo Presidente Lula. E temos de reconhecer a importância das Ciências Sociais na

construção do Estado Democrático brasileiro, da nossa produção científica, das

nossas políticas públicas sociais. Eu, que tive oportunidade de me formar em

Sociologia pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, e também em

Assistência Social, gostaria, neste início, de transmitir esse abraço a todos os

sociólogos e sociólogas do nosso país, particularmente de Minas Gerais. Gostaria

também de parabenizar nossos colegas de profissão da cidade de Divinópolis, que

nesta tarde e início de noite estão organizando um evento comemorativo na Câmara

Municipal. Infelizmente, as atividades parlamentares aqui me impedirão de estar

nessa querida cidade do Centro-Oeste mineiro, mas deixamos aqui o nosso abraço.

Quero também registrar com alegria, e quase que numa espécie de balanço, que

concluímos, na semana passada, a análise de todas as sugestões populares

apresentadas ao PPAG e ao Orçamento. Quero agradecer a todos os Deputados da

Comissão de Participação Popular, nosso Vice-Presidente, Deputado Eros Biondini,

Deputados João Leite, Duarte Bechir, Carlin Moura, Fábio Avelar, suplente, que

também contribuiu. Foram 255 propostas apresentadas. Por um processo técnico de

aglutinação, foram transformadas em 192 propostas de ação legislativa, oficiais ao

Orçamento e ao PPAG. Aprovamos 157 dessas propostas, que geraram 99 emendas
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ao PPAG; 80 emendas ao Orçamento 2010; e 85 requerimentos encaminhados aos

diversos órgãos públicos estaduais. Recolhemos um conjunto de propostas nas áreas

do atendimento ao jovem usuário de drogas; de apoio às comunidades indígenas; de

apoio às comunidades quilombolas; de ampliação de recursos para implantação do

Sistema Único de Assistência Social - Suas -; de fortalecimento das comissões

regionais de segurança alimentar e nutricional sustentável; de retomada e

reintrodução no plano das feiras regionais de economia popular solidária; de apoio

aos Municípios no estabelecimento de medidas para adolescentes que cometem ato

infracional, medidas socioeducativas em meio aberto. E ainda, mais recursos para a

área de segurança alimentar, principalmente na preparação dos agricultores

familiares com vistas à efetivação da Lei nº 11.947, do Presidente Lula. Trata-se de

uma lei que obriga que 30% do recurso direcionado à alimentação escolar seja para

aquisição de produtos da agricultura familiar; e emendas na área de combate ao

trabalho infantil; de combate à violência e à exploração sexual; de fortalecimento da

organização dos catadores de materiais recicláveis. Emendas também específicas

para várias regiões, como a do Sul de Minas, para ampliação da pista do aeroporto

de Poços de Caldas; para implantação do parque tecnológico em Juiz de Fora;

direcionamento de recursos para o Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora;

implantação de uma feira permanente de rosas na cidade de Barbacena; implantação

de um centro de artesanato e cultura no Vale do Jequitinhonha; ações de logística na

região do Triângulo, particularmente no Pontal. Enfim, um conjunto de sugestões que

foram recolhidas em um trabalho sério, nas seis audiências públicas regionais

realizadas entre os meses de outubro e novembro, com a participação de

praticamente mil lideranças de todo o Estado de Minas Gerais.

Registro aqui também, de maneira muito especial, o empenho técnico dos

servidores da Assembleia Legislativa, que desenvolvem um trabalho exaustivo de

análise de cada uma dessas propostas junto aos assessores da Secretaria de

Planejamento e Gestão e também da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária. Todo esse processo foi realizado em conjunto, envolvendo a Comissão

de Participação Popular e a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cumprimento todos os Deputados da Comissão de Fiscalização Financeira e
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Orçamentária, particularmente seu Presidente, Deputado Zé Maia, e o Deputado

Lafayette de Andrada, que são também relatores do Orçamento e do PPAG, e as

assessorias técnicas respectivas, porque cada uma dessas propostas foi

exaustivamente negociada, com o aval do governo do Estado, por meio de seus

Diretores, em um processo absolutamente consensual, em que prevaleceu o

interesse público, o interesse das regiões de Minas, manifestado nas sugestões

recolhidas nas audiências públicas. Obviamente, nem todas foram acolhidas. Muitas

ações implicavam um aumento de volume de recursos, e não havia capacidade de

adequação orçamentária. Em alguns casos, tivemos de alterar ou incluir finalidades,

fazer previsões para 2011, acrescentar metas físicas, remanejando a regionalização,

ou seja, foi feito todo um esforço para que cada sugestão popular tivesse o devido

acolhimento. Obviamente, algumas sugestões não dizem respeito ao PPAG nem ao

Orçamento, uma vez que são matérias mais gerais. Estas, evidentemente, foram

traduzidas em requerimentos ou, em último caso, quando não pertinentes, acabaram

sendo rejeitadas. No entanto, registro aqui o esforço institucional da Assembleia

Legislativa, de todos os Deputados e Deputadas, e lembro que agora estamos na reta

final, pois basta a aprovação na Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária. Tenho certeza, até pelas experiências anteriores, da total boa-vontade

dessa Comissão, que participou desde o início desse esforço para que pudéssemos

aprovar, na próxima semana, todas as emendas em Plenário, coroando mais esse

êxito institucional da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é exemplo para o

País. Na última revisão para o governo que se encerra no ano que vem, temos um

saldo muito positivo. Então, nesta reta final, devemos caprichar ainda mais, para

chegarmos ao Plenário, na próxima semana, e aprovarmos, na íntegra, todas essas

emendas.

Com satisfação, passo a palavra, já registrando todo o seu empenho, ao Deputado

Duarte Bechir, que relatou boa parte dessas emendas populares, particularmente

aquelas aprovadas em nossa Comissão.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Obrigado pelo aparte. Gostaria de dizer,

companheiro, que todos sabem que governar é estabelecer prioridades, mas muitas

vezes elas não podem ser escolhidas somente aos olhos do administrador. É preciso
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ouvir a população, seus anseios e dificuldades, e tudo isso foi feito. Há de se registrar

nesta Casa o conhecimento e a desenvoltura de V. Exa. na condução desse trabalho.

Quando V. Exa. elogia os membros e agradece o trabalho de todos é porque os

trabalhos foram bem conduzidos do início ao fim, culminado agora com as

aprovações. Esta Casa é o somatório de esforços dos seus membros, mas há que

reconhecer a dedicação, o esforço, o entusiasmo e a garra de V. Exa. nesses

assuntos eminentemente participativos, quando a sociedade é chamada para

debater. É uma característica muito forte de V. Exa., e há de lembrar a todo instante

esse trabalho sério que V. Exa. dedica ao engrandecimento do nosso Estado e desta

Casa, quando assim o faz. Eu gostaria de agradecer a citação do nosso nome e

reafirmar e confirmar que sob a batuta e direção do nosso companheiro André

Quintão é que os trabalhos chegaram a bom termo e podemos comemorar a

participação da população mineira no Orçamento nos quatro cantos de Minas Gerais

onde foi ouvida. A minha saudação e o meu reconhecimento a V. Exa. pelo trabalho.

O Deputado André Quintão* - Deputado Duarte Bechir, quero reiterar que, quando

se trabalha coletivamente, os resultados aparecem. Nesse tempo-recorde - V. Exa.

acompanhou tão bem os trabalhos -, em praticamente duas semanas, tivemos que

analisar 255 propostas, apresentar parecer, negociar com o governo e fazer as

votações na comissão. É um trabalho extenuante, mas, quando se conta com a

colaboração de todos os Deputados - e alguns Deputados não eram da nossa

comissão, mas fizeram questão de estar presentes quando da necessidade do

quórum para votação - e com o apoio técnico muito importante dos servidores da

Assembleia e dos nossos mandatos e também dos institucionais aqui da Casa, então

as coisas andam com mais celeridade, principalmente quando é feito trabalho comum

das comissões. Desde o início, fizemos questão de contar com a presença da

Comissão de Fiscalização Financeira exatamente para que nesse momento, quando

as emendas são analisadas nessa Comissão, quase que automaticamente elas

sejam acolhidas, uma vez que já foram objeto de discussão com a própria Comissão

nos encontros técnicos e já contam também com aval do governo do Estado.

Acredito - e fica aqui uma sugestão ao Líder do Governo, Deputado Mauri Torres -

que, conforme avaliação nossa e de membros da nossa Comissão e da Comissão de
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Fiscalização, porque existem algumas emendas do ano passado que ainda estão

pendentes, neste final de ano, até para dar credibilidade ainda maior ao processo,

seria importante que essas emendas restantes, pendentes, que foram apresentadas

no ano passado para este ano de 2009, tivessem desenlace bastante favorável até

para que o processo saísse ainda mais fortalecido, do ponto de vista do cumprimento

de todas as emendas que foram aprovadas no ano passado. Ficamos muito felizes

porque neste ano tivemos participações expressivas. Vimos os povos indígenas de

Minas Gerais fazendo oficinas e se preparando para participação no PPAG. Tivemos

oportunidade de aprovar emendas como, por exemplo, a que prevê a realização dos

jogos esportivos indígenas em Minas Gerais ou de ações na área de segurança

alimentar para as comunidades. Ficamos muito felizes com tudo isso. Felizes porque

é resultado de conquista, de participação e de trabalho, de mobilização social, como

bem relatou o Deputado Duarte Bechir. Analisamos uma peça técnica, orçamentária,

que é encaminhada pelo governo do Estado, mas nossa obrigação é aperfeiçoar,

alterar e contribuir para que esse Orçamento de fato reflita as necessidades do povo

de Minas Gerais. Nós, da Comissão de Participação Popular, quando encerramos - e

aqui faço essa prestação de contas -, dizemos que cumprimos a nossa tarefa, a

nossa parte. Aprovamos 157 propostas das 192 que foram aglutinadas, resultado das

255 sugestões, sendo 99 emendas ao PPAG e 80 ao Orçamento do Estado.

Esperamos que elas agora tenham o devido acolhimento. Acredito que terão, pela

sensibilidade dos Deputados da Comissão de Fiscalização Financeira e pelo acordo

já realizado com o governo para que possamos na semana que vem aprová-las

solenemente no Plenário desta Casa. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente; prezado Deputado João Leite;

amigos Deputados e Deputadas; pessoas que acompanham esta reunião na Casa do

povo mineiro; espectadores da TV Assembleia. Farei breves comentários.

Primeiramente, apenas uma constatação. Final de ano é sempre um período de

muitas atividades, em que se intensifica não só a vida social, mas também o trabalho,

o que é natural. É da natureza humana tentar fazer, com o fechamento do ano, a
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conclusão de tantos projetos. Na vida pública isso não é diferente e também se

intensifica, porque atuamos com vários projetos e lutamos para que cada um deles,

de fato, chegue ao cidadão, na área da saúde ou de transportes, com a construção

de estradas, ou mediante as diversas ações que cabem a nós, representantes do

povo. Hoje pude testemunhar um evento importante, embora relativamente singelo,

por contar com um número não muito expressivo de participantes. Creio que eu era o

único Deputado presente. Foi uma celebração de convênio extremamente importante,

feito entre o governo de Minas, por meio da Fapemig, e a Vale, a nossa ainda querida

Vale do Rio Doce, que hoje é denominada apenas Vale. Ela continua, para todos nós

mineiros, sendo a Vale que nasceu em Minas Gerais e que tem profundas raízes com

a nossa terra. Esse convênio resultou em um projeto de investimento de

R$41.000.000,00 em pesquisa, em prol da preservação do meio ambiente. Com ele

também acontecerão procedimentos de pesquisa na área da metalurgia e da

siderurgia. Venho de uma cidade que é polo siderúrgico, Divinópolis, e sei o quanto é

importante essa atividade para a economia. Além disso, é igualmente importante e

saudável investir em pesquisas para que o meio ambiente seja preservado e para que

nos desenvolvamos gerando emprego e riqueza.

Nessa mesma linha de muitas atividades, ainda hoje também estivemos na Cemig,

trabalhando para ampliar a oferta de energia elétrica para a companhia fluminense

que opera na cidade em que nasci, na minha querida São Tiago, e também em São

João del-Rei e Nazareno. A Cemig é uma companhia conhecida no mundo inteiro,

uma companhia de quase um século de história, que ainda atua na área de

mineração e que, por isso, precisa produzir mais energia elétrica. A verdade é que

saímos dessa reunião com respostas positivas da Cemig, o que mostra que ela é

realmente um instrumento para o desenvolvimento de Minas. Quando é chamada,

responde à demanda. O nosso encontro com a Cemig foi justamente para pedir uma

ampliação muito vigorosa da demanda de energia elétrica, o que significa construir

novas redes ou mesmo uma subestação naquela região, uma região na qual

travamos uma série de outras lutas, como, por exemplo, a luta do asfalto para ligar a

cidade de Bom Sucesso a São Tiago e São Tiago a Resende Costa, e ainda o Distrito

de Mercês de Água Limpa a Nazareno. Tudo isso irá gerar mais desenvolvimento.
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Aliás, a Vale também tem presença ali, por se tratar de uma região que tem muitos

minérios de alto valor.

Nesta semana, também estivemos em Guapé, com o Vice-Governador Anastasia,

que cada dia nos alegra mais porque, além da sua competência como grande gestor

e articulador das políticas públicas de Minas, se mostra hoje um homem amadurecido

politicamente e conhecedor de todos os problemas de Minas Gerais. Isso aconteceu

justamente no momento em que o Governador conclui o programa tido como o maior

programa de obras rodoviárias da história de Minas Gerais: o Proacesso, que ligou

mais de 220 cidades que não tinham acesso a asfalto. O Governador compreendeu

que isso era uma prioridade. Vou chamar o Vice-Governador Anastasia de

Governador, porque ele o será naturalmente na sequência, ao substituir o

Governador Aécio Neves. Mais que uma mera sucessão por direito, já que ele é o

Vice-Governador, vemos hoje a competência e a maturidade política do Prof. Antonio

Anastasia, Vice-Governador, ao se reunir com todas as lideranças no entorno do

Lago de Furnas, o nosso mar mineiro, e dizer que compreende a necessidade de

integração dessa região com os Links Faltantes, ou seja, com as ligações que unirão

algumas cidades com potencial de turismo e de agricultura. Um exemplo que ele já

anunciou como compromisso foi o trecho de Pimenta a Guapé. Para minha alegria -

sou majoritário em Pimenta e venho lutando por essa obra há muito tempo -,

obviamente aproveitei para falar com o Vice-Governador que o programa Links

Faltantes, que fará ligações unindo grandes rodovias, será tão revolucionário quanto

o Proacesso. Citarei alguns exemplos de rodovias pelas quais passo quase

diariamente. Já falei da minha terra natal, de São Tiago a Bom Sucesso, de São

Tiago a Resende Costa, mas, perto de Divinópolis, ligando essa cidade a Pará de

Minas, está faltando um trecho de pouco mais de 20km. A obra que liga a MG-050 a

Igaratinga foi anunciada por vários Governadores, e a terraplenagem está pronta há

muitos anos. Trata-se de uma rodovia que beneficia não uma cidade, mas dezenas, e

liga a 262 à 050. Será uma revolução de desenvolvimento. A ligação seguirá de

Araújos até o Trevo do Pirulito e depois até Moema. Outra obra que liga a 262 à 040

é a que vai de Pitangui a Papagaios. Ela liga também Divinópolis a Sete Lagoas por

um caminho mais curto, diminuindo esse trânsito pesado em Belo Horizonte de quem
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sai da região de Sete Lagoas em direção a São Paulo, ou vice-versa, por exemplo.

Também será bom para a ardósia, pedra tão rica e importante no Município de

Papagaios e nas imediações dessa cidade, e para o turismo da querida Pitangui,

cidade-mãe da região. Falando em mãe da região, Itapecerica foi ligada a Camacho.

De Camacho a Candeias são vinte e poucos quilômetros. Com isso, Itapecerica será

ligada a Campo Belo - e o Deputado Duarte Bechir, que é de lá, conhece tão bem -,

ao Sul de Minas. Com esse trecho de 20km, colocaremos Campo Belo a pouco mais

de 100km de Divinópolis. Essas ligações faltantes - citei alguns exemplos, mas

existem inúmeros - une cidades promissoras, une o comércio regional. O Governador

Anastasia - Governador na sequência natural, já que o Aécio Neves anunciou que se

afastará para uma candidatura, e todos desejamos que seja para servir ao Brasil, e o

será - assume já amadurecido, preparado para não deixar que esse projeto de

governo sério tenha interrupções.

E na saúde? Na saúde estamos, a cada dia, com uma agenda mais pesada. O final

do ano, para nós, felizmente não tem sido apenas de festejos ou de votos de um feliz

Natal, de um próspero ano novo. Foi um ano difícil, em que a arrecadação caiu, mas

ainda assim tivemos a grata felicidade de fazer um esforço extra para realizarmos

sonhos de muitos anos. Por exemplo, estamos iniciando agora as obras de um

hospital com 220 leitos, sendo 20 para a UTI, com centro cirúrgico e toda uma

estrutura. Ele é considerado o projeto mais moderno de Minas e um dos mais

modernos do Brasil. São 36 milhões de recursos do governo do Estado para

Divinópolis e para a região. A região Centro-Oeste, onde vivo, onde moro, assim

como outras partes do Estado, tem sofrido com a falta de leitos. As pessoas procuram

um hospital para serem internadas pelo SUS, mas não há leito, não há um hospital

estruturado. E aí é um desespero. Às vezes até há leito numa cidadezinha pequena,

mas em um hospital que não tem capacidade nenhuma de resolutividade, não tem

centro cirúrgico, UTI, não tem nenhuma especialidade médica, um hospital mais para

pronto-atendimento, para uma pequena sutura, um ambulatório. Os hospitais

grandes, chamados hospitais gerais, que têm todas as especialidades médicas,

desde o atendimento de emergência à realização de transplante, estão todos lotados.

E não é diferente em Divinópolis. Temos o grande Hospital São João de Deus, que
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está sendo ampliado também. E, diga-se de passagem, apenas para fazer um

registro, ele está sendo ampliado com a ajuda da comunidade, com a luta da

competente direção do hospital. O dinheiro do governo do Estado também está

entrando lá, por meio do Pro-Hosp - conseguimos destinar mais de R$10.000.000,00

-, e os equipamentos para a ampliação já estão sendo comprados.

Nessa mesma linha, na semana que vem estaremos presentes, se Deus quiser, em

Passos, para inaugurar o hospital do câncer. Mais uma vez, uma ação bonita: o povo

de Passos, as cidades vizinhas, todos estão se unindo.

E tive também a felicidade de apresentar emenda destinando a essa obra

R$200.000,00. Até recebi telefonema do Dr. José Orlando Tuta, cidadão passense,

dizendo-me que, segundo o pessoal do hospital, esses R$200.000,00 já chegaram e

estão, de certa forma, fazendo uma fatura, como se a quantia fosse muito maior, até

porque chegaram na reta final, na hora exata de concluir algumas ações e adquirir

alguns equipamentos. É isso o que queremos: que cada um ajude um pouco, como

pudemos ajudar, ainda em Passos, com a celebração para a Unidade de Pronto-

Atendimento - UPA. Em Passos, a UPA já estava construída; assim, subentendia-se

que o programa de parceria entre os governos estadual e federal não precisava incluir

a cidade. Mas, atento a essa questão e às lideranças de Passos - como o Vereador

Dentinho, que me acompanhou em encontro com o Secretário Marcus Pestana -,

levei ao Secretário a mostra de que era imprescindível a inclusão de Passos nessa

parceria, porque, apesar de a administração anterior de fato já ter construído o

pronto-socorro, este estava fechado, e assim não resolvia o problema de ninguém. O

convênio é que iria possibilitar o seu funcionamento, e foi isso que conseguimos: o

convênio entre o Estado, a União e o Município de Passos, e agora a UPA começa a

atender a todo o povo de Passos e das cidades vizinhas.

Em São João del-Rei, enfrentamos situação idêntica: a unidade está pronta,

construída, mas não havia previsão de dinheiro no Município para mantê-la em

funcionamento. Assim, trouxemos o problema ao Secretário de Saúde e conseguimos

o convênio também para São João del-Rei, que em breve vai estar funcionando. Em

primeiro lugar, está acabando de ser equipada; foi feito um convênio de pouco mais

de R$1.000.000,00 para que se acabe de equipar o pronto-socorro de São João del-
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Rei, que passa a ser uma UPA. E tivemos a felicidade de intermediar isso. Tudo isso

em um fim de ano em que faltava dinheiro, mas em que sobrou disposição e vontade

de trabalhar. E, com um governo competente como o de Aécio Neves, essas ações

foram saindo.

Temos a alegria de ter atuado também na celebração de um convênio que deverá

ser assinado nesta semana, por emenda nossa, para dar-se início à UTI do hospital

de Piumhi, outra demanda da região, que tem poucas unidades de tratamento

intensivo. Da mesma forma, devemos inaugurar agora UTI semelhante em Coronel

Fabriciano, no Hospital Siderúrgica, por emenda de minha autoria apresentada no

ano passado, quando pedi a construção dessa UTI; inicialmente, o escopo da

emenda limitava-se às obras, mas depois conseguimos com a Secretaria dinheiro

para comprar os equipamentos. Aí, foi um valor maior, conseguido já não por

emenda, mas por uma ação política nossa com as demais lideranças da região, até

porque só os equipamentos de uma UTI com 10 leitos ficam em mais de

R$1.000.000,00. E essa UTI será inaugurada agora no Hospital Siderúrgica, em

Coronel Fabriciano, por um trabalho que tive a alegria de poder desenvolver ao longo

deste ano. Agora, no fechamento do ano, vemos esse sonho se tornar realidade. Mas

terminamos a de Fabriciano e já começamos a de Piumhi.

Em relação a Fabriciano, gostaria de fazer um registro, Presidente, porque recebi

ontem na Secretaria de Saúde uma notícia que não me agradou. Estou lutando para

conseguir incluir Fabriciano no programa de unidade de pronto-antendimento, de

UPA, que é um pronto-socorro em funcionamento por 24 horas, pelo qual se recebe o

dinheiro para construir a UPA, que tem sua manutenção garantida por parceira entre

Município, Estado e União. Mas há poucos minutos recebi um telefonema do ex-

Deputado Chico Simões - aliás, uma coisa bonita da área da saúde é que todos

devem se unir, PT, PSDB, etc.; não se pode ter partido para trabalhar, se o assunto é

salvar vidas -, em que ele me dizia que sabe que tenho lutado e que era preciso

intensificar a luta, já que, apesar de a Prefeitura já ter assinado o termo de adesão e

de querer a parceria, estão dizendo que chegamos um pouco tarde e que já não tem

jeito; que já decidiram pelas cidades que seriam incluídas. Mas vou lutar por isso,

porque o Hospital Siderúrgica, em Coronel Fabriciano, foi o primeiro hospital do Vale
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do Aço. Aliás, Coronel Fabriciano foi a cidade que começou o Vale do Aço, mas que

hoje, infelizmente, está ficando só com o sofrimento - isso tem de ser dito. Ipatinga,

por exemplo, apresenta um desenvolvimento fantástico, proporcionado pela

Usiminas, com uma receita maior do que a maioria das outras cidades mineiras.

Timóteo, graças a Deus, recuperou-se com a Arcelor Mittal, mas lá também o Prefeito

Hilário, grande amigo, já nos procurou em busca de apoio para a manutenção do

pronto-socorro. E vamos ajudá-lo.

Em Coronel Fabriciano, a situação é mais crítica, com mais de 100 mil habitantes e

sem um pronto-socorro. Uma cidade com mais de 100 mil habitantes, eminentemente

operária, não tem uma unidade de pronto-atendimento.

Concluo dizendo que este foi um ano de muita luta, mas de bons resultados. Citei

alguns poucos. Poderíamos ficar aqui falando horas a fio de uma série de resultados.

Agora mesmo está sendo entregue, em Divinópolis, uma brinquedoteca ao Hospital

São João de Deus, uma ao hospital de Bom Despacho, uma ao hospital de Formiga e

outra ao hospital de Piumhi. Estive com as lideranças desses hospitais e com a Dra.

Andrea Neves, reivindicando essas brinquedotecas durante o ano, que agora estão

sendo entregues, para nossa alegria, fruto desse trabalho pela região.

Peço mais um segundo para deixar uma palavra: é hora de este país se unir em

uma luta radical e intransigente contra a corrupção. O Presidente Lula encaminhou

um projeto ao Congresso, que é louvável, mas é preciso votá-lo. O projeto da ficha

limpa está lá para o Congresso votar. Tentei fazer com que esta Casa votasse o

projeto da transparência, de minha autoria, e coloquei meu sigilo bancário aberto ao

Ministério Público, e, enquanto tiver vida pública, o meu sigilo bancário estará aberto.

Meu projeto defende que todo homem público eleito, de Vereador a Presidente da

República, tenha seu sigilo bancário disponível ao Ministério Público, para não haver

desvio de dinheiro público. Como não pude aprová-lo aqui, porque mexe na

individualidade e na inviolabilidade do sigilo da pessoa, que a Constituição protege, o

Congresso Nacional pode votar. Que o homem público tenha transparência total. A

corrupção tem vários tentáculos terríveis, um dos quais na iniciativa privada, mas nós,

que estamos na vida pública, devemos fazer combate radical e intransigente contra a

corrupção. Depende do nosso Congresso votar leis mais duras contra a corrupção,
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para que não venhamos a desacreditar da democracia, para que nossos jovens não

cheguem à desilusão de pensar que não vale a pena, que todo o mundo é igual.

Neste final de ano devemos pensar mais sobre isso. É hora de tomarmos uma

atitude dura e radical contra a corrupção, e não pode ser só discurso, devemos votar

leis federais. Até tentamos fazê-lo nesta Assembleia com um projeto de minha

autoria, mas somente leis federais podem combater esse mal terrível que paira sobre

nosso país. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados;

servidores da Casa; amigos que nos acompanham das galerias da Assembleia,

sempre solidária a todas as causas pelo bem comum; imprensa e amigos que nos

acompanham pela TV Assembleia, esse veículo de comunicação que tem mostrado à

nossa população, àqueles que representamos as nossas ações. Dentro do que foi

abordado por aquele que me antecedeu, é fundamental que os que nos elegem nos

acompanhem e vejam o que estamos realizando, porque representamos um povo. E

esse povo precisa estar conosco, cobrando, fiscalizando e nos motivando e

inspirando.

Dois papéis temos a exercer: primeiro, conseguir, pelo convívio com a comunidade,

a população, a sociedade, descobrir o que realmente emana dela como necessidade,

carência e prioridade, e trazer para cá, fazendo propostas e sendo a voz dessa

sociedade. Ao mesmo tempo, com nossa experiência política adquirida na vivência

diária do Parlamento, ajudar a sociedade a descobrir o que para ela será melhor na

busca do bem comum.

Por meio da TV Assembleia, do informativo da Assembleia e de todos os veículos

de comunicação, a população pode acompanhar o nosso trabalho, o trabalho de cada

parlamentar, aos quais ela dedicou seu voto de confiança. Isso é muito importante,

Sr. Presidente. Portanto quero sempre, ao subir à tribuna, enfatizar a importância dos

meios de comunicação e da TV Assembleia, que nos leva ao encontro de milhões de

pessoas que não poderiam encontrar-se conosco e não poderiam ouvir-nos, se ela

não existisse. Durante todos os dias da semana, ela transmite o que propomos, as
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nossas lutas e causas, para a casa dos que têm expectativa em relação ao nosso

trabalho. Parabéns também à direção da TV Assembleia por essa iniciativa e também

pela criatividade e pela qualidade da sua programação.

Sr. Presidente, como primeiro dos pontos que gostaria de falar, quero compartilhar

uma alegria. V. Exa. e todos os pares sabem bem da nossa luta em prol das

entidades filantrópicas, das associações, das comunidades terapêuticas e de

recuperação de dependente químicos, as quais hoje somam quase 300 entidades só

na recuperação de dependentes químicos de álcool e outras drogas. Também

entidades filantrópicas, como os abrigos e asilos vicentinos, creches. Sempre lutamos

pela sua melhor condição, para elas terem situação de sustentabilidade e poderem

realmente dar assitência aos que lá vivem e se encontram por um período. É a

condição de serem recuperados com dignidade, reinseridos na sociedade, na família,

no mercado de trabalho.

Dentro dessa luta, percebemos uma reclamação, sempre e há anos, mesmo antes

de entrar na vida pública. Deputado Getúlio Neiva, há 20 anos sou voluntário de

comunidades terapêuticas que fazem recuperação de dependentes químicos mesmo

fora de Minas Gerais, como é o caso da Fazenda do Frei Hans, cuja sede matriz é em

Guaratinguetá, São Paulo. Fora do Brasil, em Portugal, já estive algumas vezes na

Comunidade Vida e Paz. Percebemos que a grande luta das entidades é a sua

manutenção.

Uma das minhas emendas do ano retrasado para 2008 foi justamente para um asilo

vicentino. Depois de já terem investido aquele recurso na infraestrutura, trocando toda

a fiação, o “freezer” e a geladeira, tiveram uma redução de R$520,00 na conta de

energia. Para eles isso valia muito mais que a emenda dos R$15.000,00, que acabei

indicando para o asilo vicentino da Sociedade São Vicente de Paula de Uberaba,

como faço para tantos outros asilos vicentinos e comunidades terapêuticas.

Qual é a grande reivindicação? Está muito pesado manter as contas, os

funcionários. Com as nossas emendas, não temos condições de ajudar na

manutenção de pessoal, contas, etc., a não ser por meio dessas iniciativas, quando

se renovam as instalações, o que acaba automaticamente causando uma redução

nas contas, porque há menos desperdício de energia. Mas sempre nos deparamos
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com uma realidade de estrangulamento de sobrevivência das entidades.

Tenho uma notícia recente, dado o nosso tempo de luta ouvindo as entidades

pedirem a redução nas suas contas de luz e água.

Então, Sr. Presidente, quero compartilhar uma ação que acompanhei e é louvável,

do nosso Governador Aécio Neves, que, se Deus quiser, será o nosso futuro

Presidente da República.

Deputado Hely Tarqüínio e parlamentares, vejam que bacana. Digamos assim, as

entidades gostariam de ser totalmente isentas de contas. Isso é impossível, em razão

de haver muitas. Já queremos comunicar a todas as entidades e associações

filantrópicas que têm inscrição na Sedese ou queiram fazê-la que a Ação Conta com

a Gente é desenvolvida em conjunto com o governo de Minas, por meio da Sedese,

juntamente com a Copasa e o Servas, dirigido pela nossa querida Andrea Neves. O

que quer dizer essa Ação Conta com a Gente? É um trabalho de subsídio e

subvenção que beneficiará centenas e milhares de entidades. Além da Copasa, que

já entra nesse programa dando até 25% de desconto, temos agora a Cemig. Logo,

resumindo, as entidades que estiverem cadastradas na Sedese e com a sua

documentação em dia podem entrar nesse programa, Ação Conta com a Gente, e ter

suas contas - agora também a de luz - reduzidas em 25%.

Então queremos compartilhar essa alegria. Há três anos, desde que entramos na

Assembleia, havia por parte das entidades essa grande expectativa. Hoje temos essa

ação concreta do governo de Minas Gerais. Para nós é uma honra participar dela e

divulgá-la e ser um intermediário entre as entidades e essa regularização para que

estejam aptas a entrar nesse benefício.

Portanto, Sr. Presidente, destaco hoje aqui a Ação, que, no dia 19 de novembro

último, foi assinada no Palácio da Liberdade e beneficiará, por meio de incentivo,

entidades e associações filantrópicas, que terão a possibilidade de redução nas

contas de luz e de água. Esse é um pedido que tenho acompanhado diariamente.

Entidades de algumas cidades mineiras têm nos ligado solicitando intervenção e

ajuda. Muitas vezes nos sentimos impotentes. Agora temos essa boa notícia para dar.

Ponho-me, juntamente com o meu gabinete, totalmente à disposição, para que, por

meio de nós, essas entidades e associações tenham um canal direto de ligação com
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a Sedese e, a partir daí, com o governo de Minas, para que, em curto espaço de

tempo, tenham as suas contas reduzidas por meio desse desconto. Eis, pois, essa

menção.

Parabenizo Andrea Neves, Presidente do Servas, e o Governador Aécio Neves, que

realmente tem feito a diferença em termos de gestão e administração. Espero que no

ano que vem o tenhamos como Presidente. O meu desejo é trabalhar para que o

vejamos conduzindo o Brasil tão bem quanto conduz o Estado, que, só por meio da

Subsecretaria de Políticas Antidrogas, tem orçamento superior ao orçamento federal.

Por meio das emendas apresentadas ao Orçamento, esperamos que ainda aumente

mais o aporte de recursos para a Subsecretaria de Políticas Antidrogas, a fim de que

cada vez mais a política pública antidrogas implantada no Estado seja referência.

Apesar da situação crítica trazida por essa realidade do “crack” e companhia limitada,

temos um poder de reação por meio não só de prevenção, mas também dos recursos

aportados para a Subsecretaria de Políticas Antidrogas e, a partir dela, para essas

entidades de recuperação de dependentes químicos.

Sr. Presidente, quero passar às mãos de V. Exa., que, aliás, se incumbirá de passar

às mãos do Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa de

Minas Gerais, a minha tese de especialização em Poder Legislativo.

V. Exa. bem sabe que, assim que fui eleito, me inscrevi no Curso de Especialização

em Poder Legislativo. Trata-se de parceria da PUC com a Escola do Legislativo. Ao

longo desse curso, tive a honra e a alegria de ter como orientador da minha tese o

Prof. Anastasia, Vice-Governador. Por sinal, o tema da minha tese, apresentado na

Comissão de Participação Popular, era o seguinte: “A participação popular na

produção legislativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais”. Sr. Presidente, fiz

estudo qualitativo e quantitativo da 15ª Legislatura, de número de projetos de lei

apresentados “versus” número de audiências públicas realizadas durante a

tramitação do projeto. Qualitativamente, a produção foi muito boa, mas,

quantitativamente, quase inexistente. No final do trabalho, vem nossa proposta de

reforma no Regimento Interno, passando a ser obrigatória, em algumas matérias,

pelo menos uma audiência pública durante a tramitação dos projetos, como na

proposta de emenda à Constituição, nas leis complementares e nas leis orgânicas.
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Esperamos deixar essa contribuição nesta 16ª Legislatura.

Com muito carinho, concedo aparte ao Deputado Getúlio Neiva, de quem também

sou admirador.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte)* - Cumprimento V. Exa. pelo seu

pronunciamento, pois conheço bem sua luta, especialmente o trabalho que realiza

nestas fazendas, em busca da recuperação de drogados. Aproveito a oportunidade

para acrescentar sugestão à sua luta. O governo de Estado, por meio da Cemig, tem

entregado, na periferia das cidades, geladeira, “freezer”, bem como outros

equipamentos de menor consumo. Adicionalmente à redução dos tributos nas contas

de luz e de água, talvez seja importante o requerimento de V. Exa. Tenha a certeza

de que me comprometo a juntar minha assinatura à sua, como também buscarei a de

outros companheiros, para que a Cemig amplie esse programa de doação de

equipamentos, como geladeira e “freezer”, que dependem de energia elétrica,

substituindo os antigos, para reduzir o consumo. Assim facilitará a vida das entidades.

Deputado Eros Biondini, parabéns pelo seu pronunciamento, pelas iniciativas e pelos

resultados alcançados. Grande abraço.

O Deputado Eros Biondini - Muito obrigado, Deputado Getúlio Neiva. V. Exa.

conhece bem o trabalho realizado na Fazenda da Esperança, além de ser grande

apoiador desse projeto. Agradeço sua contribuição, saiba que é de muita valia.

Sr. Presidente, em outra ocasião, abordarei o conteúdo deste trabalho, que fala

sobre a importância da participação popular durante a produção legislativa, ou

melhor, durante a tramitação. Para encerrar, gostaria de ler frase que se encontra na

Sagrada Escritura, no Livro dos Macabeus, que, aliás, é frase inspiradora do meu

mandato parlamentar nesta Casa e me acompanhou durante a indicação do meu

nome, por isso acredito que seja uma das frases mais fortes que ligam a fé à política:

“Por isso, confiando o resultado ao Criador do mundo, exortou seus companheiros a

lutar nobremente até à morte pelas leis, pelo templo, pela cidade, pela pátria e por

seus direitos de cidadão”. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
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Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 5.212 a 5.214/2009,

da Comissão de Assuntos Municipais, e 5.215 a 5.224/2009, da Comissão de

Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Segurança Pública - aprovação, na 28ª Reunião

Extraordinária, em 9/12/2009, do Projeto de Lei nº 3.901/2009, do Deputado Duarte

Bechir, com a Emenda nº 1, e dos Requerimentos nºs 5.039/2009, do Deputado

Weliton Prado, e 5.113/2009, do Deputado Ademir Lucas; do Trabalho - aprovação,

na 27ª Reunião Ordinária, em 9/12/2009, do Projeto de Lei nº 3.907/2009, do

Deputado Sargento Rodrigues, com a Emenda nº 1, e dos Requerimentos nºs 5.119 e

5.121/2009, do Deputado Doutor Viana; de Cultura - aprovação, na 28ª Reunião

Ordinária, em 9/12/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.905/2009, do Deputado Jayro

Lessa, 3.917/2009, do Deputado Wander Borges, 3.942/2009, do Deputado Ademir

Lucas, 3.943 e 3.948/2009, do Deputado André Quintão, e 3.954/2009, do Deputado

Sargento Rodrigues, com a Emenda nº 1, e do Requerimento nº 5.117/2009, do

Deputado Dinis Pinheiro; e de Turismo - aprovação, na 26ª Reunião Ordinária, em

10/12/2009, dos Requerimentos nºs 5.114/2009, do Deputado Ademir Lucas,

5.120/2009, do Deputado Doutor Viana, 5.123/2009, da Comissão de Cultura,

5.133/2009, do Deputado Jayro Lessa, e 5.144 e 5.156/2009, da Comissão de

Participação Popular (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez, nos termos do



____________________________________________________________________________
1375

inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva (3), solicitando a inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei nºs 14,

136 e 1.513/2007.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja o

Projeto de Lei nº 3.734/2009 distribuído à Comissão de Fiscalização Financeira no 2º

turno, para parecer. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando a palavra

pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao

Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva* - Caro Presidente Hely Tarqüínio, nobre parlamentar,

um dos mais dignos desta Casa; caros colegas Deputados e Deputadas, venho à

tribuna para tratar de dois assuntos. O primeiro deles refere-se à incongruência do

governo federal em relação à definição das áreas próprias para o plantio dessa ou

daquela cultura. Estive outro dia visitando, no Município de Itaipé, algumas fazendas

de café. O meu caro Domingos Sávio sabe muito bem o que é isso.

Lamentavelmente, na região entre Capelinha e Araçuaí, vários Municípios foram

excluídos pelo Ministério de Fazenda do zoneamento agrícola para o plantio de café.

Há milhões de covas plantadas lá; é tradição na região. Desde que Teófilo Benedito

Ottoni aportou por lá, nós, por meio da estrada de ferro Bahia-Minas, por volta de

1870, éramos exportadores de café, pimenta do reino, cacau e poaia. Vejam a

incongruência: altitudes acima de 900m, regime de chuva do Mucuri diferente do

regime de chuva do Jequitinhonha. Os laudos da Emater demonstram, de forma

clara, que a área é própria para plantio e exploração do café. Os plantadores ficaram

sem condições de financiamento, pois o governo federal definiu, assim como definiu

também que mata seca é mata atlântica, que lá não pode haver plantio de café.

Estou aqui para fazer um apelo ao Ministério da Agricultura, sobretudo ao órgão

federal em Minas Gerais, comandado pelo Rogério Correia, para que faça uma

revisão disso. Vou apresentar e protocolar toda essa documentação, mas antecipo
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desde já que essa é uma luta absolutamente necessária. Há 15 Municípios excluídos

que são plantadores de café. Por incrível que pareça, quando o meu pai morreu - ele

era plantador de café -, fiquei durante sete anos tomando conta da roça, plantando

café. Não entendo muito de café, mas fiz o suficiente para produzir e pagar a dívida

que ele deixou, colocar a terra para vender e fazer um dinheirinho para a minha mãe.

Mas é estranho como as decisões são tomadas. Vivemos essa guerra de acusar o

governo do Estado em função de um decreto federal que parou aqui, estendeu a

mata atlântica em mais de 1.000km para dentro do território nacional para chegar à

mata seca do Norte de Minas. Acho isso estranho. Gostaria que o Domingos Sávio,

que entende de café, me explicasse o que está acontecendo, porque não estou

entendendo.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Prezado amigo e um dos mais ilustres

Deputados da Assembleia mineira e deste país. É sempre bom ouvi-lo, pois V. Exa.

tem uma história brilhante. Mais do que isso, tem um presente atuante, e isso nos dá

esperança no futuro.

Esse é um absurdo que nos faz refletir sobre a responsabilidade do governo federal

e a omissão do Congresso Nacional. De fato, é verdadeira afronta, desrespeito ao

ambiente democrático que queremos construir; é ruim para o desenvolvimento do

nosso Brasil e injusto com o Norte de Minas, a região de Capelinha e adjacências.

Tenho parentes próximos que têm fazenda exclusivamente de produção de café em

Capelinha e possuem história de muitos anos.

O Deputado Getúlio Neiva* - Só sobrou Capelinha. Todo o resto foi retirado.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Sim, mas as cidades vizinhas

obviamente desenvolveram essa tradição, a mão de obra foi se especializando, os

tecnocratas e os autocratas começam a tomar decisões. V. Exa. aborda esse assunto

de forma muito apropriada. É decisão de cima para baixo, não respeita a realidade

local, é autoritária e perversa, porque exclui as linhas de financiamento, o Funcafé de

uma série de ações.

Aproveito sua fala para ilustrar um pouco mais essa atitude autocrática do decreto

do Presidente Lula - aí vem a omissão do Congresso, que não atualiza a lei florestal

brasileira e deixa o Presidente ficar legislando por decreto -, que equiparou a mata
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atlântica à mata seca. Isso trouxe para o Norte de Minas uma série de problemas,

uma confusão danada. Alguns colegas vieram aqui injustamente acusar o governo de

Minas. Mas não é somente lá, não. Deputado, o Centro-Oeste mineiro, caminhando

para o Oeste, em direção a Divinópolis e Formiga, também é agora região de mata

atlântica. No decreto, o Presidente resolveu mudar o mapa do IBGE antigo, que

definia o que era mata atlântica. Além disso, deixou parágrafo dizendo que, quando

os técnicos do órgão ambiental forem vistoriar o local e verificarem que a vegetação é

semelhante à da mata atlântica, o local será considerado mata atlântica. E mais:

deixa de ser do proprietário, gera confisco. Há pouco mais de 50km de Divinópolis,

em São Sebastião do Oeste, um pequeno produtor, depois de mais de 50 anos de

luta, conseguiu comprar de um espólio mais um pedacinho de terra, cerca de 50ha.

Esse pedaço de terra não era roçado há muitos anos. Boa parte das pastagens havia

virado mato novamente. Na boa-fé, comprou essa terra há cinco anos. Agora, depois

que acabou de pagá-la, foi ao IEF requerer, como ele previa, a reserva legal, as áreas

onde poderia plantar. Para sua surpresa, disseram que havia comprado pedaço da

mata atlântica, não poderia plantar nada no local e deveria ter procurado saber disso

quando fez a compra. Ele argumentou que havia comprado a terra há cinco anos e

que o decreto era recente, de 2008. A resposta foi que o alcance seria o mesmo, que

não era mais o dono da terra. Isso é confisco, Deputado Getúlio Neiva! Agora, o

produtor tem direito de pagar imposto sobre a terra, é o responsável por aquele

pedacinho de mata, que, na verdade, está-se incorporando ao terreno. O plantio de

milho, café e pastagem gera fotossíntese, não polui o meio ambiente. Uma pastagem

ou qualquer plantação faz fotossíntese do mesmo jeito que uma floresta. O decreto

retira o direito do produtor de trabalhar. Parabenizo V. Exa. por abordar esse assunto.

O Congresso Nacional tem de acordar. A Assembleia Legislativa não tem poder para

mudar isso, mas a Câmara dos Deputados tem e infelizmente está omissa.

O Deputado Getúlio Neiva* - Obrigado, Deputado Domingos Sávio. Antigamente,

ouvíamos que o Brasil era a ilha da fantasia; diria que está se transformando na ilha

da ironia. A invasão do Rio Arrudas em Brasília está bastante clara.

Preocupamo-nos muito. Fui Deputado Federal e não tenho a menor vontade de ser

novamente. Eu disse a alguns colegas Deputados que resolveram deixar de ser



____________________________________________________________________________
1378

Estaduais e decidiram ser Federais: cuidado! Lá não é terra de gente muito séria.

Brasília realmente está precisando de uma reformulação.

Fiz um discurso aqui ontem falando a respeito da compra de votos da maioria dos

Deputados Federais em todo o Estado. Espalham dinheiro, telefonam, chamam seus

cabos eleitorais, Vereadores, Presidentes de associações, acertam, compram votos e

vão representar Minas Gerais em Brasília. Só não representam o povo e os

interesses deste. Isso é um absurdo. Quinze Municípios da minha região estavam

produzindo seu café, e o que me assustou, Deputado Domingos Sávio, foi que, na

semana passada, passando por lá, fui visitar um fazendeiro, o João Merrith, um norte-

americano que se naturalizou brasileiro. Ele está dispensando, de um total de 350,

150 funcionários de carteira assinada. Pegou R$200.000,00 e dispensou 150

funcionários porque não tem como entrar no café, não tem como buscar

financiamento. É uma mata de café linda, maravilhosa, protegida por outra mata

natural de reserva.

E a gente se pergunta o que está acontecendo neste país. O pessoal está ficando

maluco? O pessoal está ficando doido? Vejo a turma do Norte de Minas gritar, berrar,

xingar, reclamar, e reverte-se o quadro. Um decreto presidencial transforma tudo. A

mata seca, trabalhamos tanto para ampliar a área de exploração em 2008,

modificamos, ampliamos a possibilidade de exploração e, de repente, não se pode

mais nada. Agora é mata atlântica. Daqui a uns dias vão batizar a caatinga do

Nordeste de mata atlântica. Mata atlântica, como o próprio nome diz, é a que está na

beira do mar. Mas há mar a até 1.000km de distância do litoral, chegando ao Norte de

Minas? É a pergunta que faço ao Deputado Carlos Pimenta, a quem concedo aparte.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Acho que essa preocupação, Deputado

Getúlio, é de todos nós. Essa história está virando uma novela. Tivemos a

incumbência de votar a lei florestal em 2008, da qual participamos ativamente. Foi

uma grande luta. O pessoal do Norte cedeu, e, com muito conversa e diplomacia,

conseguimos votar o Código Florestal. Imediatamente veio o contra-ataque do

governo federal editando esse decreto que praticamente inviabiliza todo o Norte de

Minas, que passa por cima da lei. Veja bem como chegam às raias do absurdo. No

dia 22 vamos fazer uma audiência pública, exigência da Semad para implantar em
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Riacho dos Machados, uma pequenina cidade do Norte de Minas, a exploração de

uma mina que já pertenceu à Vale do Rio Doce na década de 90. Um grupo

canadense adquiriu os direitos e começou um verdadeiro calvário. Começou no

DNPM em Brasília. Fomos lá, brigamos, o José Alencar entrou no processo, enfim,

conseguimos superar o DNPM, até que permitiram que a Vale transferisse o direito a

essa empresa canadense chamada Carpathian Gold. Querem investir em Riacho dos

Machados US$270.000.000,00 para reativar uma mina de ouro. Serão 250 novos

empregos, fora os empregos indiretos. Tudo acertado, com a audiência pública

marcada para o dia 22 de dezembro. Fiquei sabendo agora que a Dra. Laís, que está

organizando tudo isso através da Semad, recebeu um “e-mail” do pessoal do Ibama

dizendo que não será possível realizar essa audiência pública, depois de 2 mil

convites expedidos, com tudo organizado, porque a audiência foi marcada em uma

data festiva. Para mim, data festiva é 25 de dezembro, dia de Natal, que todos os

cristãos reverenciam. Os senhores conselheiros do Ibama não poderão vir porque dia

22 é uma data festiva.

Quero, neste momento, cumprimentar o Dr. Shelley, hoje Diretor do IEF, porque ele

disse que não iremos perder essa queda de braço. A data marcada é 22 de

dezembro. Vamos encher o ginásio poliesportivo, colocar lá 3 mil pessoas, para

mostrar o quanto é importante essa audiência pública, a fim de que a empresa possa

iniciar suas atividades. Nem seria iniciar, pois teremos outra luta para conseguir a

licença de instalação dessa empresa em Riacho dos Machados.

Vejam bem como são as coisas. Esse pessoal está acima da verdade, do poder,

enfim, de tudo. Não estão querendo realizar essa audiência porque dia 22 de

dezembro é uma data festiva.

Então, Deputado Getúlio, devemos realizar o que tem de ser feito, e não dar bola a

esse povo. V. Exa. está de parabéns. Convido-o para essa audiência. Aliás, V. Exa.

tem participado maravilhosamente dos debates e dos embates aqui travados. Não

queremos destruir o meio ambiente, mas, sim, conciliar a preservação ambiental com

a sobrevivência humana do Norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri, que V. Exa.

representa tão bem. No dia 22 de dezembro iremos para Riacho. O pau vai quebrar

solto lá, mas essa audiência será realizada para termos essa licença de instalação.
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Apesar de o Ibama não querer, nós a realizaremos. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva* - Muito obrigado, Deputado. O Deputado Carlos

Pimenta fala muito bem. Ou extinguimos a Semad e aceitamos toda a legislação

federal, ou a legislação federal obedece ao pouquinho de autonomia que devem ter

os Estados Federados. Então, vamos partir logo para brigar a fim de constituir uma

Federação de forma que tenhamos as nossas leis independentes do governo federal.

Lembro que em 2007 discutimos muito aqui a possibilidade de as Assembleias

Legislativas trabalharem junto ao Congresso Nacional a fim de receberem um

pouquinho de autonomia no caminho da confederação. Na verdade, se continuar a

Federação com esse gigantismo, com o governo federal assumindo 70% de toda a

renda de tributos nacionais, deixando apenas 24% para os Estados e 6% para os

Municípios, teremos um Estado unitário. Para se transformar num Estado unitário,

totalitarista, é daqui para ali, um pulinho. Fico imaginando o Presidente Lula, do alto

da sua popularidade, com mais de 80% de aprovação. Se ele quisesse, transformaria

isso aqui numa ditadura da noite para o dia. É só fazer o plebiscito, e ele estaria eleito

mais 10 ou 20 anos, como o Getúlio Vargas foi. Há muitas pessoas que gostam de

ditadura, acham que se trata de um regime bom. Depende se o ditador é bom,

simpático ou não.

Acho, então, que temos de tomar cuidado. Quando se pega a legislação e se faz

um decreto dizendo que a floresta que margeia o mar atlântico, a mata atlântica, deve

penetrar mil quilômetros para dentro para chegar ao Norte de Minas, é um absurdo.

As pessoas estão lá com suas pequenas explorações que gerarão R$250.000.000,00

de investimento e um bocado de emprego. Fico imaginando, Deputado Carlos

Pimenta, o caso do Consórcio Novo Horizonte, que investirá mais de

R$2.000.000.000,00 para gerar 3 mil empregos diretos imediatos na exploração de

minério de ferro na região de Porteirinha, Rio Pardo e Grão-Mogol. Como será a

nossa briga com o meio ambiente? Afinal, Minas respeitará a Semad, a Feam ou o

Ibama? A quem devemos obedecer? Quem pode servir a dois senhores?

Ou temos ou não autonomia. O Congresso precisa definir se temos ou não

autonomia sobre o meio ambiente, se o Município pode ou não. A Constituição de

1988, a Constituição Cidadã falou, está escrito, que somos partes da Federação;
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disse que os Municípios e os Estados são partes da Federação, mas não se

respeitam nem os Estados nem os Municípios. O caso de Itaipé é típico dessa

situação. Havia 15 Municípios que plantavam café desde 1860. Agora dizem que lá

não é área para café, pois não chove. Mas não foram lá ver se chove ou não. Dizem,

então, que lá não há altitude, mas tem mais de 900m de altitude. O limite anterior era

de 800m.

Ficamos nos perguntando por que esses burocratas de Brasília colocam o

Presidente Lula “numa fria”.

Até me lembro muito bem que, em 2007, o Lula... E tenho de aguentar os

aloprados, os malucos, os tarados, os doidos, que nunca viram poder na vida, nunca

governaram nada, mas chegam lá e começam a achar que são os “donos da cocada

preta”, começam a fazer besteiras, a fazer bobagens. A propaganda é a imagem do

próprio Presidente da República. E aqui, em Minas, tem caso como esse, em que

cidadão, técnico burocrata, que nunca soube o que é gente na vida - só soube mexer

no gabinete, no mapinha, no computador -, dá ordem, define os rumos dos produtores

rurais. Ficamos preocupados, Sr. Presidente, com esse assunto. Já estou concluindo

e, em outra oportunidade, falarei sobre o problema do meio ambiente.

Em Minas Gerais, há um exemplo curioso, de produção de energia com gás

metano. A partir de quê? Cocô de vaca misturado com capim, capaz de, numa

pequena fazenda com apenas 50 vacas, produzir gás para abastecer 100 veículos

por dia. E nós não conseguimos apoio para que o governo vá verificar essa produção

e coloque isso em atividade. Vejo, de forma espetacular, discutirem as vantagens do

pré-sal; o Brasil vai ser um grande produtor e exportador de petróleo. Puxa vida, na

época do Pró-Álcool, 70% dos carros eram a álcool. Não poluíamos tanto como se

polui hoje. Estamos preocupados em produzir petróleo, ter petróleo, pré-sal e essa

confusão toda, ao invés de aplicar nos nossos recursos para mudar as estruturas. O

Deputado Hely Tarqüínio sabe de que estou falando, assim como o Deputado Carlos

Pimenta. Se produzíssemos álcool em todos os Municípios brasileiros para abastecer

a frota de cada Município, o álcool custaria R$0,40, R$0,50 - e custa R$1,30, R$1,40.

Porém é preciso que o álcool produzido no Mato Grosso vá até o Rio de Janeiro e

volte para os postos de todo o Brasil, porque a Petrobras precisa ganhar dinheiro.
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Então essa intermediação é o passeio do álcool. Ora, temos capacidade para

produzir álcool em qualquer Município do Brasil. Qualquer um pode produzir, e não

teríamos essa desvantagem das hiperfazendas, das gigantescas fazendas, das

grandes plantações de cana. Temos pequenas plantações aproveitando o álcool em

cada Município. Então o que está faltando? Está faltando apenas pegar aquele

mesmo aparelhinho que existe nas bombas de gasolina para aferir a qualidade da

gasolina e colocar em cada bomba, para vender. E você teria álcool a um preço bem

mais baixo, e não nos preocuparíamos em gastar tanto combustível. Mas esse é

outro assunto.

Vamos para o final da reunião, e quero deixar aqui o meu protesto, Sr. Presidente.

Não posso aceitar que Itaipé e mais 14 Municípios em seu entorno sejam

desqualificados da condição de produtores de café, que não possam ter acesso aos

financiamentos, ao Funcafé, e que não possam ter suporte do governo, o que nos

leva a assistir ao que vi apenas em uma pequena fazenda: a demissão de 150

funcionários que trabalham, transportados por ônibus, bem-vestidos, bem-tratados,

com carteira assinada. Isso é em Itaipé, onde a maioria dos brasileiros e dos mineiros

não sabe onde fica. Mas 150 funcionários, de 350, foram mandados embora porque o

governo federal simplesmente decidiu que lá não se pode plantar café. Se alguém

quiser plantar café, vai ter de plantá-lo onde o governo mandar, onde o governo

determinar. Isso não é democracia. Temos de melhorar a qualidade do nosso

governo, a qualidade da nossa representação, para que os Deputados Federais

enxerguem isso que estamos conversando aqui agora. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

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

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

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

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.880/2009, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por seis reuniões.

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

Deputados para a especial de logo mais, às 20 horas, e para a extraordinária de

segunda-feira, dia 14, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se

a reunião.

ATA DA 61ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 25/11/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana e João Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - 1º Painel:

Composição da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras

do Sr. Presidente - Palavras do Deputado Ivair Nogueira - Palavras do Sr. Alexandre

Paolucci - Palavras da Secretária Vanessa Guimarães - Palavras do Sr. Paulo Vieira -

Palavras do Secretário Gustavo Corrêa - Apresentação artística - 2º Painel:

Composição da Mesa - Palavras do Sr. Emerson Silami Garcia - Palavras do Sr.

Antônio Eduardo Muzzi Machado - Registro de presença - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Doutor Viana - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da

Silveira Jr. - André Quintão - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Gomes - Chico

Uejo - Domingos Sávio - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fahim

Sawan - Gláucia Brandão - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora

- Maria Tereza Lara - Padre João - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo

Magalhães - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

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

Ata

- O Deputado Elmiro Nascimento, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião
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O locutor - Destina-se esta reunião à realização do seminário legislativo “Esporte,

infância e adolescência - caminho para a cidadania”, que tem os seguintes objetivos:

buscar, junto às entidades representativas da sociedade civil e dos setores público e

privado, subsídios para a formulação de políticas públicas na área de esportes para a

infância e a adolescência; discutir a importância do esporte como mecanismo de

promoção da cidadania e da saúde e de garantia de direitos da criança e do

adolescente; e discutir a prática da educação física na escola.

1º Painel

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa para o 1º Painel os Exmos. Srs.

Gustavo Corrêa, Secretário de Estado de Esportes e da Juventude, representando o

Governador do Estado, Aécio Neves; e Paulo Vieira, Coordenador-Geral da Lei de

Incentivo ao Esporte, representando o Ministro do Esporte, Orlando Silva; a Exma.

Sra. Vanessa Guimarães, Secretária de Estado de Educação; e os Exmos. Srs. José

Bonifácio Mourão, Subsecretário de Obras Públicas; Emerson Silami Garcia, Diretor

da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG;

Alexandre Paolucci, Diretor Científico do Laboratório de Atividade Física e Saúde da

UFMG; e Deputados João Leite, Presidente da Comissão de Segurança Pública

desta Casa; e Ivair Nogueira, Presidente da Frente Parlamentar do Esporte desta

Casa.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar as presenças das Exmas. Sras. Maria Cândida

Gonçalves, Regina Mendes e Rosemary Leite, do Conselho Estadual dos Direitos da

Criança e do Adolescente de Minas Gerais; dos Exmos. Srs. Maurício Alves Peçanha,

Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência;

José Matias Gonçalves de Abreu, Presidente da Associação dos Deficientes de

Contagem; e Eustáquio Oliveira, Presidente da Associação dos Deficientes de

Ipatinga - Adefi - e membro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com

Deficiência, também desse Município, que representa aqui o setor de atuação no

interior do Estado.

Execução do Hino Nacional
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O locutor - Convidamos os presentes a cantar o Hino Nacional, acompanhando

gravação da TV Assembleia.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Gustavo Corrêa, colega Deputado Estadual do Partido Democratas e

Secretário de Estado de Esportes e da Juventude, neste ato representando o

Governador do Estado, Aécio Neves da Cunha; Prof. Paulo Vieira, Coordenador-

Geral da Lei de Incentivo ao Esporte, representando o Ministro do Esporte, Orlando

Silva; querida Profa. Vanessa Guimarães, Secretária de Estado de Educação, em

cuja pessoa cumprimento todos os Diretores da nossa Secretaria de Educação; ex-

Deputado José Bonifácio Mourão, nosso companheiro e parlamentar por muitos anos,

Subsecretário de Obras Públicas; Emerson Silami Garcia, Diretor da Escola de

Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG; Alexandre Paolucci,

Diretor Científico do Laboratório de Atividade Física e Saúde da UFMG; Deputado

João Leite, Presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa;

Deputado Ivair Nogueira, amigo e companheiro, Presidente da Frente Parlamentar do

Esporte; demais colegas Deputados presentes; autoridades; funcionários da Casa;

imprensa; espectadores que nos assistem pela TV Assembleia; minhas senhoras e

meus senhores; jovens e crianças; com grande satisfação, a Assembleia Legislativa

de Minas Gerais realiza este seminário legislativo, tendo o esporte como tema, não

sendo seu enfoque apenas o esporte como recreação ou meio de obter uma vida

saudável. Para o Legislativo mineiro, o esporte é caminho para a cidadania, é troféu

que está em jogo. Promover a cidadania de crianças e de jovens, por meio do

esporte, é o grande desafio a ser perseguido.

Na escola, já nos primeiros anos de vida, a criança é iniciada na prática esportiva.

Nesse contexto, cabe ao profissional de educação física a importante missão de

apresentar-lhe o universo esportivo e de incentivá-la. São inquestionáveis a interação

e a socialização promovidas pelo esporte. Já nos clubes e centros esportivos, o

esporte é visto sob outro aspecto, e cabe ao educador físico a missão de despertar

habilidades e descobrir talentos. Sem desconsiderar o valor da prática esportiva para

a saúde, nesses espaços o esporte aparece como possibilidade de
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profissionalização. Muitas crianças e adolescentes sonham em fazer do esporte que

praticam a sua profissão.

Temos ainda os exemplos de projetos sociais voltados para o esporte. Quando

realizados em regiões de alto risco social, conseguem afastar crianças e

adolescentes do contexto de violência e criminalidade em que vivem. Aos

participantes de tais projetos, o esporte apresenta uma realidade até então

desconhecida e traz a esperança de um futuro melhor. O reconhecimento desse

caráter social e transformador do esporte tem levado Minas a incentivá-lo de diversas

formas. A Assembleia Legislativa tem sido, há muito, protagonista de ações voltadas

para o desporto. Nos últimos quatro anos, foram muitas as normas criadas por esta

Casa dispondo sobre o assunto: a lei que institui a política estadual de desporto; a lei

que dispõe sobre a concessão de descontos para pagamento de crédito tributário

estadual, com o objetivo de estimular a realização de projetos desportivos; a lei de

incentivo aos atletas praticantes do desporto de rendimento em modalidades

olímpicas e paraolímpicas, além de outras ações e programas discutidos e

contemplados no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG.

Com a realização deste seminário, a Assembleia Legislativa de Minas mais uma

vez se abre à contribuição da sociedade civil, buscando subsídios para melhor

atuação em prol do desporto. Aliás, o tema ganhou ainda maior relevância devido às

recentes escolhas do Brasil e do Rio de Janeiro como sedes da Copa do Mundo de

2014 e das Olimpíadas de 2016. Para que eventos esportivos tão grandiosos sejam

realizados adequadamente, são necessárias medidas eficazes. Assim, Minas já se

antecipou e criou normas para assegurar a gestão dos projetos para a realização dos

jogos da Copa em Belo Horizonte e para a eventual realização de competições das

Olimpíadas em nosso território. Queremos dar a nossa contribuição para que o País

seja um exemplo como organizador, mas queremos também que o Brasil seja um

competidor à altura das grandes potências do esporte. Para que tudo isso seja

realidade, não podemos perder tempo. Em se tratando de esporte, milésimos de

segundos dividem os grandes vencedores dos demais competidores.

Abro um parêntese para ressaltar a importância das ações do Governador Aécio

Neves, tão bem assessorado pelo Secretário Gustavo Corrêa. O seminário legislativo
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“Esporte, infância e adolescência - caminho para a cidadania” abriu espaço para que

todos aqueles que estão envolvidos em trabalhos esportivos com crianças e

adolescentes se manifestassem, apresentassem suas sugestões, apontassem

dificuldades e propusessem soluções. Nessa etapa final, todas as propostas

passarão por uma nova discussão nos grupos de trabalho e, por fim, na plenária final.

Acreditamos que a participação da sociedade é imprescindível, para que possamos

criar políticas públicas que efetivamente atendam suas necessidades.

Agradecemos às entidades parceiras da Assembleia a realização deste evento, às

autoridades presentes e a todos os participantes. A contribuição de cada mineiro é

imprescindível para o sucesso do seminário, afinal, a possibilidade de obter melhores

resultados aumenta, e muito, quando temos uma equipe verdadeiramente entrosada

e dedicada ao mesmo objetivo: o exercício da cidadania. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Ivair Nogueira

Cumprimento o meu amigo, Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando o nosso amigo,

Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia; o meu amigo Gustavo

Corrêa, Secretário de Estado de Esportes da Juventude, representando o Governador

do Estado, Dr. Aécio Neves da Cunha; o Prof. Paulo Vieira, Coordenador-Geral da Lei

do Incentivo ao Esporte, representando o Ministro do Esporte, Orlando Silva; a Profa.

Vanessa Guimarães, Secretária de Estado de Educação; o Sr. Emerson Silami

Garcia, Diretor da Escola de Educação Física; o Deputado João Leite, Presidente da

Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa; o Sr. Alexandre Paolucci

e o meu amigo José Bonifácio Mourão, Subsecretário de Obras Públicas e

parlamentar exemplar do Estado de Minas Gerais.

Meus amigos, jovens, senhoras e senhores e representantes da imprensa, como

Presidente da Frente Parlamentar do Esporte da Assembleia Legislativa, saúdo todos

os convidados nesta manhã, presentes neste primeiro seminário, que é um grande

sucesso. Tenho a certeza de que esse será o primeiro de uma série de seminários

que envolverão todos os que têm uma ligação direta com o esporte em Minas Gerais,

buscando, acima de tudo, uma contribuição para aperfeiçoarmos aquilo que há de

melhor no esporte em Minas Gerais.
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Parabenizo o Governador Aécio Neves, que tem feito um trabalho como jamais foi

visto em Minas Gerais em todos os sentidos. E, no esporte, não tem sido diferente.

Para isso, ele foi muito feliz em escolher um parlamentar desta Casa, o jovem

Gustavo Corrêa, nosso amigo, que desenvolve um trabalho muito bom à frente da

Secretaria de Estado de Esportes.

A Frente Parlamentar do Esporte foi idealizada pelo Deputado João Leite, que tem

uma grande vivência e uma grande experiência, que passou pelo futebol de Minas e

do País. A experiência é muito importante para fazermos as coisas. O João vem com

toda a sua experiência e com todo o seu conhecimento para emprestá-los à

Assembleia Legislativa. Com seu espírito de liderança, criou a Frente Parlamentar do

Esporte. Na verdade, ele é que deveria ser o Presidente, mas, por uma questão de

gentileza, passou-me esta Presidência. Fico muito honrado com isso e sei que nossa

responsabilidade aumenta.

Estamos diante de eventos importantes que haverá no País, como a Copa do

Mundo e as Olimpíadas. Não basta sediar as Olimpíadas e a Copa do Mundo, se não

nos prepararmos para um futuro bem próximo. É isso que estamos buscando na

Assembleia Legislativa: cooperação mútua, principalmente com o envolvimento da

Secretaria de Esportes e da Secretaria de Educação. Já tivemos projetos importantes

aqui, mas, quando o Estado, em parceria com a Secretaria de Educação e com a de

Esportes, começa a construir quadras cobertas nas escolas é um passo importante.

No passado, os atletas da educação física não tinham comodidade para fazer

educação física, tudo era muito mais difícil. Hoje estamos buscando a

profissionalização do professor de educação física que, em muitos casos, ainda não é

formado, mas que, gradativamente, está sendo substituído.

O Deputado João Leite foi autor da Lei de Incentivo ao Esporte, uma lei magnífica

que irá colher bons frutos. E agora nos vem um projeto importante, principalmente

para os empresários que querem participar de um projeto do esporte e para aqueles

que têm dívida com o Estado. É um projeto em que muitos não acreditavam, mas que

agora está colhendo frutos pela sua implantação imediata. Dizem por aí que Minas

Gerais precisa mostrar a cara. Tenho a certeza de que hoje precisamos mostrar o

futuro. Estava conversando com a Frente Parlamentar do Esporte sobre a criação de
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um museu do esporte, pois temos muitos atletas que levaram o nome de Minas

Gerais para dentro e para fora do País. Nessa conversa foi lembrado o atleta Telê

Santana, que poderia emprestar o seu nome àquele museu, mostrando tudo de bom

que aconteceu em Minas Gerais e tudo que poderá acontecer no futuro.

Agradeço a presença de vocês, agradeço ao Deputado João Leite, grande

incentivador da Frente Parlamentar do Esporte, grande representante do esporte

nesta Casa, com o Secretário Gustavo Correia. Contamos também com o apoio dos

demais pares. Tenho a certeza de que juntos poderemos fazer muitas coisas boas

em prol do esporte. Quantas pessoas chegam, na última hora, à porta da Secretaria

buscando incentivo, buscando apoio? Hoje, o Secretário está organizando a casa

juntamente com as federações, e este seminário será o ponto de partida para que

possamos melhorar cada dia mais o nosso esporte. Que possamos fazer um grande

seminário. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Alexandre Paolucci

Bom-dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer às autoridades presentes, a esta

Casa, que acolheu uma atividade tão importante para o Estado de Minas Gerais e,

em especial, ao Deputado João Leite, ao Prof. Heleno, ao Prof. Paulo Sérgio,

consultor da CPI, que, durante quatro meses, suportou o pessoal do esporte, que não

é fácil. A nossa preocupação, ao trazermos o evento para cá, era a de os

representantes do esporte não se mobilizarem para participar do seminário. Então, é

com bastante satisfação que vemos esta Casa cheia de colegas, profissionais,

estudantes, pessoas relacionadas com o esporte e a educação. Não vamos conseguir

nunca dissociar esses três pilares.

O objetivo deste evento é trazer propostas modificadoras para uma situação que se

arrasta e que começa dentro das escolas. A educação física precisa ser observada

com mais cuidado e atenção. Isso se reflete negativamente aqui fora, principalmente

quando pensamos em esporte de rendimento e em futuras competições esportivas

que nosso país vai sediar.

Agradeço novamente à Assembleia, que nos acolheu e deu grande importância a

este evento. Muito obrigado.

Palavras da Secretária Vanessa Guimarães



____________________________________________________________________________
1390

São saudações mesmo. Cumprimento a iniciativa deste seminário e a Assembleia

Legislativa por acolhê-lo. Cumprimento os que dele participarão nos debates, o que

será feito, com certeza, com muita dedicação.

A educação física como esporte não precisa ser defendida. Hoje, se há um

consenso, é o fato de que essa prática de esportes é algo desejado por toda a

sociedade, por todo o mundo. Nosso problema é tentar atender a essa aspiração no

ritmo e com uma capacidade que, às vezes, está além de nossas condições. Refiro-

me, por exemplo, à criação de espaços escolares adaptados, próprios, acessíveis à

prática de educação física para todos os alunos. Temos conseguido criar em todas as

escolas novas e em todas as escolas que passam por reformas espaços como esses,

ou seja, quadras cobertas com os equipamentos necessários e com acessibilidade

garantida. O problema é que aqueles que já conseguiram sua quadra começam a

perceber que uma não é suficiente e buscam a segunda. Quem já tem a segunda

quer a terceira. Nem falo em piscina, porque não temos nenhuma condição de criar

esse equipamento no ambiente escolar. Poucas escolas os têm, e sei o trabalho que

temos para manter e garantir o funcionamento adequado desses espaços.

Hoje a grande questão é como fazer isso de forma que todo o Estado tenha esses

espaços. Temos problema com terreno, o que é muito grave, sobretudo em cidades

maiores. Esse é um grande problema para a Secretaria de Educação. Estamos

comprando terrenos ao lado de escolas para ampliar esses espaços e para fazer

quadras esportivas. Nem todas podem ou precisam ser cobertas. Tenho tentado

mostrar que é possível ter equipamentos variados. Nesse aspecto, avançamos muito

e acho que melhoraremos ainda mais nos próximos anos.

É preciso discutir mais a questão de o professor de Educação Física, de fato,

colocar-se na condição de educador. Isso é algo que deve ser feito. Todos os

professores são educadores. Todos os professores têm essa responsabilidade. No

caso da Educação Física, atribuo a eles uma função fundamental no desenvolvimento

de nossas crianças, púberes e jovens. O diálogo que esses professores devem

manter com os alunos envolve temas como a atitude em relação à saúde como

resultado de um crescimento, de uma alimentação o mais saudável possível, a

inexistência de vícios, a necessidade de se movimentar e a necessidade de buscar
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saídas para o próprio desenvolvimento. Essa é a liderança que o professor de

Educação Física deve ter na escola para discutir alimentação, práticas de exercícios

e hábitos saudáveis de desenvolvimento. Não basta discutir apenas carga horária.

É importantíssimo ter equipamentos para a prática esportiva, mas é também

fundamental discutir a inserção desse professor no ambiente da escola. Por exemplo,

sabemos que não há prática de educação física nos cursos noturnos. Existe o horário

da Educação Física, que é feita legalmente; os professores recebem para isso, mas

há pouquíssimos alunos. O horário nem é confortável para a prática de educação

física, do ponto de vista da duração das aulas, mas há um espaço de liderança, de

discussão da questão do desenvolvimento da saúde para atender à demanda das

pessoas hoje, que o professor de Educação Física está explorando pouco. A escola,

como um todo, ainda explora pouco sua liderança na questão do crescimento, do

desenvolvimento e do estar neste mundo, com seu físico e com as necessidades dos

alunos. Queria chamar a atenção para isso e espero que os professores de Educação

Física, em equipe, discutam a dimensão educativa dessa prática. Podem confiar que

faremos o máximo para criar as condições objetivas para que esse trabalho, tão

desejado pelos alunos e pela população em geral, possa ser executado no Estado de

Minas Gerais, com boas condições, com segurança e com as possibilidades de

crescimento de todo o mundo, mesmo abrindo as escolas no final de semana,

obrigatoriamente. Toda escola onde há informática e quadra esportiva é obrigada a

abrir no fim de semana, para que as comunidades locais possam usar esse

equipamento, às vezes o único em uma cidade do interior ou em um bairro. Muito

obrigada.

Palavras do Sr. Paulo Vieira

Bom-dia. Na pessoa do Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da Assembleia,

cumprimento os membros da Mesa, para não me estender muito em minha

saudação. Nosso objetivo é debater, discutir as questões do esporte, as questões da

educação física. Isso nos mobilizou e fez com que todos participassem de diversas

etapas. Consegui participar de três: com as Deputadas Gláucia e Cecília, e com os

Deputados Hely e Carlin. A última de que participei foi em Ipatinga. As demais foram

em Patos de Minas e em Poços de Caldas. Pude perceber a riqueza do debate.
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Acho que eventos como este, de iniciativa da Assembleia, são fundamentais. Ano

que vem, o Ministério do Esporte realizará a III Conferência Nacional do Esporte. Tive

oportunidade de realizar duas, e na segunda debatemos, discutimos e aprovamos

como centro da Política Nacional do Esporte a criação do Sistema Nacional do

Esporte. Essa questão, fundamental para estruturar o esporte no País, perpassa

pelos Municípios e pelos Estados. Na próxima conferência pretendemos aprofundar

esse debate, consolidá-lo e estabelecer diretrizes claras, regras claras,

responsabilidades federativas claras de cada ente - qual é a responsabilidade e qual

é o papel de cada um. Precisamos definir questões centrais, portanto este debate

perpassará o ano que vem, devendo ser iniciado no princípio do ano, com

conferências municipais e estaduais. Quem participou das outras duas conferências

percebeu que foi um debate muito rico, muito intenso, e acreditamos ser fundamental

permanecer nisso. Primeiro porque efetivamente vivemos um momento novo no

esporte brasileiro. Temos desafios enormes. Realizaremos, em 2011, no Rio de

Janeiro, os Jogos Mundiais Militares, que é o segundo maior evento do mundo depois

dos Jogos Olímpicos. Teremos o desafio de realizar em 12 cidades, em 12 Capitais, a

Copa do Mundo em 2014 e, em 2016, os maiores Jogos Olímpicos da história. Esse

não é um desafio qualquer, é um desafio que nos motiva, nos mobiliza. É óbvio que,

assim como disse o Deputado Doutor Viana, não podemos ser só bons de

espetáculo, realizar grandes eventos. Precisamos efetivamente participar da festa, ter

resultados, posicionar o País em outro patamar no quadro de medalhas em 2016.

Chegamos a falar na possibilidade de o Brasil ser o 8º do Mundo, o que é um grande

desafio. Para isso, diversas políticas estão sendo implementadas pelo Ministério.

Estamos discutindo as cidades olímpicas, a ampliação do Bolsa-Atleta. Está, há dois

anos, implantada, a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, instrumento novo que injetou

mais de R$150.000.000,00, dinheiro novo, no esporte, em projetos esportivos, e 22%

desse valor está no Estado de Minas Gerais. É o 2º maior Estado em implantação,

em captação, em implantação de projetos esportivos através da lei federal, à frente

do Rio de Janeiro, que só tem 10%; 60% está em São Paulo, é uma concentração

natural, até porque o PIB também se concentra naquela Capital.

Outro desafio fundamental que foi fruto de debates é a democratização do esporte.
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A democratização do acesso, a democratização efetiva das estruturas esportivas do

País, das suas instituições, das confederações e das federações. Esse é um debate

que precisa ser feito.

A profissionalização da gestão esportiva também é uma questão central. E a

questão mais importante é que efetivamente a educação física escolar não seja só

um discurso, uma retórica, mas seja, de fato, uma realidade. Que todas as escolas

tenham seus profissionais de educação física atuando junto às crianças. Sou

professor de Educação Física, sou professor do Município do Rio de Janeiro. Estou

cedido ao Ministério do Esporte, mas atuei como professor, em sala de aula, até

junho deste ano. Acredito que a transformação efetiva da realidade do esporte

passará por isso. Esta é a questão central deste debate. Devemos nos concentrar na

valorização, na qualificação dos profissionais de educação física, que são os

principais agentes dos recursos humanos do Sistema Nacional do Esporte. É o

professor de Educação Física, é o profissional de educação, o agente. Este é o

principal agente, embora devamos ter uma equipe multidisciplinar, equipes

multiprofissionais, outras pessoas que interfiram e ajudem a desenvolver o esporte no

País. Mas a questão central, a base disso está na Educação Física, no professor de

Educação Física, no profissional de Educação Física, que precisam ser mais

qualificados, valorizados. Precisamos ter instalações esportivas na escola, mas

também equipamentos esportivos, porque não adianta ter uma quadra coberta, e não

ter uma bola para desenvolver as atividades esportivas. Isso é fundamental para

desenvolver o esporte na escola.

Acredito que o Estado de Minas enfrenta esse desafio com coragem, determinação.

Temos um programa importante no Ministério que é o Pintando a Liberdade e o

Pintando a Cidadania. O Pintando a Liberdade é um projeto desenvolvido dentro dos

presídios, onde os presos fazem materiais esportivos, bolas, redes, camisetas. O

Pintando a Cidadania é desenvolvido em área carente. Há uma grande produção, e,

para que vocês tenham noção, aquela bola com sino, utilizada por atletas com

deficiência, é produção exclusiva do Ministério do Esporte, da fábrica de Feira de

Santana, nenhuma outra indústria esportiva fabrica uma bolo com guizo. Só nós a

produzimos. É um carimbo nosso, uma identidade nossa. É fundamental que isso
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seja valorizado. As outras indústrias esportivas não produzem esse equipamento,

esse material adaptado, e nós, percebendo a sua importância, produzimos em larga

escala.

Temos desafios enormes, iniciativas como esta são fundamentais. O debate sobre

esporte no País precisa ser, cada vez mais, valorizado e praticado.

Precisamos discutir, cada vez mais, essas questões. Como disse, já fizemos duas

conferências e vamos para a terceira. Espero que este não seja só o primeiro

seminário, mas que haja outros durante os próximos anos. É importante que a

Assembleia Legislativa aprove de dois em dois anos um mecanismo para que esses

seminários sejam realizados, porque o debate de hoje não será o de amanhã, assim

como não foi o de ontem. Precisamos estar sempre debatendo, discutindo,

aprimorando nossos conhecimentos, para que o Brasil se desenvolva, se capacite e

se qualifique. Muito obrigado.

Palavras do Secretário Gustavo Corrêa

Bom-dia. Cumprimento o Deputado Doutor Viana, meu colega de partido, neste ato

representando o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa, e, de forma

especial, o Prof. Paulo Vieira, que representa o Ministro Orlando Silva. Peço licença

às senhoras e aos senhores para cumprimentar a Secretária Vanessa Guimarães,

minha colega de governo, que tem feito um belo trabalho à frente da Secretaria de

Educação. Sei quanto a senhora sofre com os pedidos de Diretoras e Diretores de

escola, que são insaciáveis, pois minha mãe e minha irmã são professoras. Conheço

bem as aflições e as demandas da categoria, que, na maioria, são necessárias, até

porque a educação é a base da formação de qualquer cidadão. Tenho a certeza de

que o belo trabalho que a Profa. Vanessa tem realizado à frente da Secretaria de

Educação, juntamente com a sua equipe, dará bons frutos para as futuras gerações.

Cumprimento o Sr. Emerson Garcia; os meus colegas, Deputados Ivair Nogueira e

João Leite, dois grandes defensores da causa pública, sobretudo na área do esporte,

que têm realizado um belo trabalho nos seus respectivos Municípios e aqui, na

Assembleia Legislativa; minhas senhoras e meus senhores; telespectadores da TV

Assembleia; meus colegas e minhas colegas Deputadas presentes.

Procurarei ser extremamente breve, pois não sou professor, como a Secretária
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Vanessa, nem como o Prof. Paulo Vieira, para falar de improviso, mas trouxe o meu

discurso pronto.

Recebemos do Governador Aécio Neves a incumbência de representá-lo na

abertura do seminário “Esportes, infância e adolescência - caminho para a cidadania”

e cumprimos essa tarefa com muita honra e alegria, em face da importância desta

nova iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Com a promoção deste

seminário, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais desempenha, mais uma vez,

com brilho e efetividade, o seu papel de protagonista na condução das discussões

sobre as políticas públicas empreendidas no Estado e sobre os efeitos dessas

políticas na realidade vivenciada pelos cidadãos.

A mensagem que trazemos em nome do Governador Aécio Neves, portanto, é de

reconhecimento à Assembleia de Minas e de reafirmação do compromisso do

governo do Estado com o fortalecimento e o aperfeiçoamento das políticas voltadas

para a criança, o adolescente e o jovem; compromisso esse que está presente em

várias frentes do governo e que é prioritário na política pública de esportes,

executada sob a responsabilidade da Secretaria de Esportes e da Juventude. Por

meio de parcerias com os Municípios mineiros, com o governo federal e com

entidades da sociedade civil, contando sempre com o apoio desta Casa, a Secretaria

prioriza ações direcionadas, em sua grande maioria, a crianças e adolescentes em

seus programas esportivos. Essas ações promovem o acesso da sociedade a todos

os possíveis benefícios do esporte: o esporte como meio para a inclusão social, como

caminho para uma vida saudável, como linha auxiliar para a educação, como

oportunidade para o desenvolvimento de talentos individuais e coletivos, como

entretenimento, como base para o bem-estar social, como fortalecimento da

identidade nacional e como base para a formação de cidadãos. Por isso, nossos

programas incluem desde ações que mobilizam as comunidades locais, como os

tradicionais Jogos do Interior de Minas, até projetos de grande porte, como a

participação de Minas na Copa do Mundo de 2014 e nas Olimpíadas de 2016.

Ao longo deste seminário, a Secretaria apresentará e discutirá com os senhores e

as senhoras sua política pública, mas adiantamos aqui alguns números par expor a

sua dimensão. Hoje a Secretaria de Esportes e da Juventude mantém programas de
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ação continuada voltados para crianças e adolescentes em cerca de 450 Municípios

de Minas Gerais. O programa Minas Olímpica Nova Geração, por exemplo,

proporciona atividades esportivas, culturais e psicopedagógicas, além de

complementação alimentar a cerca de 25 mil crianças e adolescentes de 191

Municípios por meio de convênios com Prefeituras, universidades e entidades civis.

Em parceria do governo do Estado com o governo federal e os Municípios, o

Programa Segundo Tempo também proporciona essas mesmas atividades e a

complementação nutricional a 40 mil crianças em 195 Municípios mineiros. O

programa Minas Olímpica Oficina de Esportes, por sua vez, oferece a oportunidade

de treinamento especializado e de desenvolvimento do talento esportivo a 2.700

crianças e adolescentes em 30 Municípios mineiros. O Minas Olímpica Jogos

Escolares de Minas Gerais, em 2009, mobilizou 160 mil alunos, atletas de 4.206

escolas públicas e privadas localizadas em 605 Municípios mineiros, quebrando neste

ano um recorde de participação. O Minas Olímpica e Jogos do Interior mobilizam

anualmente equipes de cerca de 150 Municípios mineiros, muitas formadas por

adolescentes.

Ao mesmo tempo, com esforço extraordinário, a Secretaria de Esportes fez, mais

uma vez, uma parceria com a Secretaria de Educação para oferecer, em 2008 e

2009, cursos de qualificação técnica a mais de mil professores de Educação Física de

escolas de tempo integral da rede estadual. Por outro lado, em outra frente de

trabalho, 26 cidades mineiras estão recebendo o programa Minas Olímpica Saúde na

Praça, em parceria com a Secretaria de Saúde, que proporciona à população,

inclusive às novas e futuras gerações, espaços equipados para a atividade física

orientada.

No que diz respeito à estrutura física, o governo de Minas também construiu ou

reformou cerca de 1.200 equipamentos esportivos de 2003 - ainda sob a gestão do

Deputado João Leite - a 2009, contando com o apoio e o empenho das prefeituras,

das entidades esportivas e dos parlamentares desta Casa. No programa Campos de

Luz, 602 campos comunitários de 380 Municípios mineiros foram contemplados com

iluminação em benefício das famílias e de suas crianças e adolescentes, que

ganharam uma nova opção de lazer e prática de esportes no período noturno.
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Poderíamos citar várias outras ações da Secretaria voltadas às crianças e aos

adolescentes, inclusive no que concerne à prevenção e ao uso de drogas e ao

incentivo ao protagonismo juvenil, mas o que realmente importa é que essas ações

representam um compromisso governamental, compromisso traduzido sempre em

ações concretas.

Sabemos que essas ações precisam ser ampliadas, pois ainda há muito a fazer

para alcançarmos um bom nível de atendimento às necessidades e expectativas dos

cidadãos residentes em todos os Municípios mineiros, especialmente naqueles mais

dependentes dos investimentos estaduais e federais. Somos também os primeiros a

admitir que essas ações precisam ser aperfeiçoadas. E, por isso, saudamos com

muito entusiasmo uma iniciativa como este seminário. Estamos aqui, sobretudo, para

aprender com os nossos interlocutores da sociedade, da Assembleia Legislativa e

das outras instituições presentes.

Parabenizamos com ênfase o Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto

Coelho, os membros da Mesa, da Frente Parlamentar do Esporte e todos os

parlamentares da Assembleia de Minas pela realização deste seminário em um

momento tão oportuno, pois o esporte nunca esteve em tamanha evidência,

principalmente nos meios de comunicação, em razão da Copa de 2014 e das

Olimpíadas de 2016.

Destacamos que não podemos nos voltar apenas para o esporte de competição e

de espetáculo. É preciso dar sempre a devida atenção ao esporte socioeducacional,

ao esporte como atividade física para uma vida saudável e ao esporte como simples

entretenimento e congraçamento comunitário, especialmente quando pensamos no

esporte para a criança e o adolescente.

Parabenizamos também todos os parceiros, a equipe técnica e os parlamentares

que trabalharam diretamente na preparação do seminário e em suas etapas

regionais. Agradecemos a oportunidade dada à Secretaria de Esportes e da

Juventude de participar desse trabalho desde o seu início. Obrigado a todos pela

atenção.

Apresentação Artística

O locutor - Neste momento, assistiremos a uma apresentação de dança aeróbica do
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projeto social desenvolvido pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia

Ocupacional da UFMG, com a equipe da GAE, sob a coordenação da Profa. Kátia

Lemos.

- Procede-se à apresentação artística.

O locutor - Informamos aos presentes que estamos com problemas técnicos na

central de ar condicionado e na parte elétrica. Todo o setor técnico da Casa está

trabalhando para providenciar o necessário reparo para a realização de nossas

atividades.

2º Painel

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa, para o 2º Painel, os Exmos. Srs.

Emerson Silami Garcia e Alexandre Paolucci; as Exmas. Sras. Márcia Campos

Ferreira, Superintendente de Esporte Educacional da Secretaria de Esportes e da

Juventude; e Raquel Elisabete Santos, Subsecretária de Desenvolvimento da

Educação Básica, representando a Secretária de Educação, Vanessa Guimarães; o

Exmo. Sr. Antônio Eduardo Muzzi Machado, Gerente de Lazer e Esportes da

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -; e a Exma. Sra.

Deputada Gláucia Brandão, Presidente da Comissão de Cultura desta Casa.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Com a palavra, o Prof. Emerson Silami

Garcia, para proferir a palestra magna, com o tema “Esporte, desafios e

perspectivas”.

Palavras do Sr. Emerson Silami Garcia

Meu bom-dia a todos. Após esse pequeno incidente com a energia da Casa

Legislativa do Estado de Minas Gerais, tentarei completar minha fala antes de a

bateria do sistema de reserva acabar. Passarei minha palestra rapidamente. Meu

nome é Emerson Silami Garcia e sou professor universitário. Participei da

organização deste seminário legislativo desde sua concepção e fui escolhido por

meus pares para representá-los. Agradeço aos que me indicaram para proferir esta

palestra e espero poder representá-los condignamente.

Tentarei apresentar um resumo dos temas discutidos exaustivamente durante cinco

meses, nas fases prévias deste seminário, em reuniões realizadas nesta Casa e em
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cidades do interior do Estado, como Juiz de Fora, Montes Claros, Poços de Caldas,

Ipatinga e Patos de Minas, que têm representantes aqui hoje.

Acredito que não sou uma pessoa tão conhecida. Poucos me conhecem, e, como

estou falando sobre esporte e já sou um senhor de certa idade, atingindo a terceira

idade, tenho de mostrar quem sou, por que estou falando sobre esporte,

principalmente sobre esporte para a infância e a adolescência. Falarei um pouco

sobre minha vida para que vocês possam entender por que sou árduo defensor do

esporte. Hoje sou Diretor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia

Ocupacional da UFMG e estarei até 2013 cumprindo esse mandato; sou pesquisador

do CNPq, Conselheiro Federal do Confef e consultor científico do Cruzeiro Esporte

Clube.

Esta é uma foto de minha turma de formatura, em 1974, quando já era professor de

Educação Física. Minha atuação teve início nos anos 70. Durante 37 anos atuei

alternadamente ou simultaneamente em várias áreas, desde a educação física

escolar, passando por esporte escolar, magistério superior, administração, pesquisa,

esporte de alto rendimento - em que ainda atuo -, principalmente o atletismo. Além de

atleta, fui técnico durante muitos anos. Nas duas últimas décadas, atuei no futebol,

como fisiologista de um clube de futebol. Pode não parecer, mas também fui atleta.

Fui recordista estadual durante alguns anos aqui em Minas.

Não sei se esta foto está visível. Como toda criança brasileira, tentei jogar futebol,

mas não enxergava muito bem a bola e passei para o atletismo, porque não

precisava enxergar. Não tinha problema. Esta foto, de 1965, registra o maior título

que obtive no futebol. Fui campeão infantil de Santo Antônio do Monte, jogando pelo

Flamengo de Santo Antônio do Monte, que não sei se ainda existe. E depois passei

para o atletismo, onde segui carreira. Tenho também grande experiência como

docente, lecionando disciplinas relacionadas ao esporte. Sou revisor de periódicos

científicos nacionais e internacionais. Já publiquei artigos em diversas revistas

nacionais e internacionais. Tenho uma carreira bastante diversificada, mas o esporte

sempre me acompanhou. Desde 1968 minha vida está ligada ao esporte. Nas últimas

duas décadas, concentrou-se no futebol. Minha primeira experiência foi na Seleção

Brasileira Olímpica, cujo treinador era o Prof. Carlos Alberto Silva, como mostra a
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foto. Esta é a foto do Romário, na universidade, há mais de 20 anos. Atuei também

no Japão. Sou consultor técnico-científico de um clube de alto nível de futebol,

portanto já participei de 28 títulos. Minha vida é o esporte. Vivo o esporte. Aquela foto

foi uma oportunidade que tive, em 2005, de acompanhar o Prof. Wanderley

Luxemburgo no Real Madri. Mostro estas fotos para que vejam que sou uma pessoa

do esporte, portanto credenciado a falar de educação e de formação para o esporte.

Isso é que levou meus parceiros a me escolher.

Este evento se reveste de grande importância, pois terá sido uma das poucas vezes

em que a comunidade se manifesta especificamente a favor do esporte para crianças

e adolescentes em nosso Estado.

Considero este acontecimento como um dos mais importantes da minha carreira

profissional. Hoje é um dia em que me sinto extremamente honrado. No final de

minha carreira profissional, recebo um reconhecimento pela minha vida anterior.

O Prof. Paulo Faria e a Secretária Vanessa, aqui representada pela Profa. Raquel,

sabem que temos muito a pedir no que se refere ao esporte. O Deputado João Leite,

assim como outros Deputados, já estão acostumados com isso, sabem que sempre

queremos mais.

Um dos grandes problemas que enfrentamos é a formação de profissionais na área,

que é deficiente e não contempla de forma adequada a iniciação ou o treinamento de

atletas visando ao alto rendimento. Os profissionais são mal preparados até para as

aulas de Educação Física. Isso é uma realidade.

Dirijo uma escola de uma universidade conceituada e conheço, participo de

eventos, converso com os dirigentes - ontem encerramos um encontro com Diretores

de 53 escolas do Estado -, e sabemos dos problemas. Isso faz com que o Brasil hoje

esteja importando técnicos de outros países: da Espanha, de Cuba, dos Estados

Unidos, porque realmente não preparamos nossos profissionais para atender à

educação física de maneira geral. Tanto o Prof. Paulo Faria quanto nosso Secretário

Gustavo Correa demonstraram que essa é uma realidade e que muitos investimentos

estão sendo feitos. Mas teremos de tirar o atraso porque passamos muitos anos sem

fazer nada, ou seja, vivemos umas duas décadas de vazio. Recentemente, graças a

ação de Deputados como João Leite e outros, assim como do próprio Secretário
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Gustavo Correa, que é nosso parceiro na universidade, construindo conosco um

centro de treinamento esportivo, estamos tirando esse atraso. A Secretaria de

Educação está fazendo o mesmo. Estamos fazendo um mutirão para solucionar os

problemas, e as escolas também têm de fazer isso.

Na reunião que realizamos ontem, um dos temas discutidos foi a necessidade de

melhorar a formação dos professores. Mas temos problemas piores, porque a

educação física por muitos é vista como perda de tempo.“O menino deveria estar

estudando matemática, inglês, francês, biologia, etc., mas está lá brincando”. Na

realidade, não está brincando, está tendo uma aula, que muitas vezes não é boa,

porque a escola não dispõe de equipamentos necessários, quadra decente, ginásio

coberto, e o número de aulas é reduzido. Essa é uma realidade. Entendo os

problemas econômicos, financeiros, administrativos etc., mas temos exemplos de

pessoas que foram hereges até os 60, 70 anos e se converteram ao cristianismo,

viraram santos e foram para o céu. Agora, conhecemos poucas pessoas que nunca

fizeram atividade física, mas chegarão aos 60, 70 anos. Atividade física não é como

matemática e inglês. Aprendi a falar inglês com 25 anos e hoje falo fluentemente.

Temos exemplos de pessoas que aprenderam física e química depois de 40, 50 anos

de idade. Mas a pessoa não pode esperar 50 anos, depois de já ter tido infarto, ter

colocado ponte de safena, para fazer atividade.

A responsabilidade pela formação esportiva foi transferida para clubes e escolinhas

de esportes. Isso não é correto. No Brasil, a maioria das crianças não tem condições

de ir a um clube ou a uma escolinha de esporte. A escola é que tem de oferecer isso.

Não existe outra saída. Como já foi falado, as escolas não dispõem de instalações

esportivas. Compreendo que é muito caro, que ocupa muito espaço físico, mas não

vamos consertar isso de hoje para amanhã. Nem os profissionais, Deputado, querem

que isso seja feito de hoje para amanhã, mas queremos que as medidas sejam

tomadas, como o Estado de Minas já tomou. E todas as novas escolas precisam ter,

no mínimo, uma quadra poliesportiva. Já é um passo. Queremos que outros passos

sejam dados. Como disse a Secretária Vanessa, sempre vamos querer mais.

O outro problema é que não existe emprego para técnico desportivo. Quantos

concursos foram abertos para técnico em esporte? Nenhum. Podem dizer que tal
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Prefeitura abriu uma vaga, mas isso é muito raro. Algumas Prefeituras estão fazendo

coisa pior, ou seja, contratando monitor de esporte. Não existe monitor de esporte.

Técnico em esporte é formado e credenciado para exercer essa função. O Ministério

do Esporte e autoridades terão de reconhecer que técnico em esporte não consta

apenas no Código Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho, porque ele

existe realmente. Conhecemos poucas pessoas que vivem do salário de técnico em

esporte. Geralmente há professores ou pessoas que desempenham outra atividade, e

a profissão de técnico é um bico. Se o Brasil quer se tornar um destaque olímpico,

terá de valorizar o treinador, o técnico desportivo, não o técnico de futebol, que ganha

muito bem, mas o do vôlei, de basquete, da natação, de ginástica artística, que vimos

aqui.

Outro problema foi a falência do esporte universitário. Quando era atleta, esse

esporte fornecia os atletas para as confederações. Os atletas universitários eram os

mesmos que iam para os jogos olímpicos, para os jogos panamericanos e

campeonatos mundiais. Hoje, o esporte universitário também ficou abandonado. É

muito investimento, não é Deputado? É preciso ter muito dinheiro. Há falta de

sequência nos programas oficiais. Hoje, disse para o Prof. Paulo que a Rede Cenesp

- Centro de Excelência Esportiva -, que seria destinado ao atendimento a atletas das

universidades, já está há algum tempo sem receber dinheiro. Ele me garantiu que a

partir de agora recomeçarão os investimentos nessa rede.

A cultura do esporte é quase inexistente no nosso país. Todos conhecem futebol,

voleibol, futsal, basquete. Muitos profissionais de Educação Física nunca pegaram

um martelo. Por exemplo, a maioria nunca pegou uma vara para fazer salto com vara.

Nem as escolas estão se preocupando com isso. Na formação, isso está sendo

extinto; alguns esportes, completamente. Acabou o levantamento de peso, ninguém

mais o pratica, assim como o boxe. Há uma infinidade de esportes que poderiam ser

a grande oportunidade para uma pessoa com grande talento, para uma pessoa

carente. Por falta de oportunidade, o seu talento nunca será explorado. A pessoa

poderia ser um campeão mundial de boxe; Deus lhe deu o dom, mas não teve

oportunidade de desenvolvê-lo, porque a sociedade não lhe ofereceu oportunidade.

Outro problema sério é o antagonismo entre esporte de rendimento e programa de
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inclusão e lazer. Discutimos muito essa questão. Recursos que poderiam ser

destinados ao esporte estão sendo canalizados para outros programas e projetos

igualmente importantes. Ou seja, estão despindo um santo e vestindo outro. Temos

de buscar o equilíbrio, pois todos os programas são importantes. Engana-se quem

pensa que o esporte é rico. Esporte rico no Brasil é o futebol; o vôlei é um pouco;

todos os outros são pobres. Perguntem aos professores Paulo César e Ataíde

Lacerda. Todos os esportes tinham de constar dos programas de inclusão, não

priorizando uns e deixando outros de lado.

Há professores de Educação Física contrários a esporte para crianças e

adolescentes, adotando uma visão maniqueísta, segundo a qual o esporte é um mal

supremo. Como não quero que ninguém me considere leviano, cito alguns exemplos.

Primeiro: em agosto, publicou-se o artigo de um especialista da Universidade de São

Paulo, que afirma que a função da disciplina é investigar como os grupos sociais se

expressam pelos movimentos. Considerado um dos principais investigadores dessa

tendência, o Prof. Marcos Garcia Neira, da USP, defende que a principal função da

Educação Física é analisar a diversidade das práticas incorporadas à sociedade,

mesmo as consideradas mais polêmicas, como danças tipo “funk” e axé. Quem é da

Educação Física e do esporte vê que, desse jeito, a situação fica difícil. Quem ler todo

o artigo, verá coisas piores. Segundo: este artigo antigo, quase uma bíblia para

alguns professores, diz assim: “A criança que pratica esportes respeita as regras do

jogo” - reticências - “capitalista”. É uma visão ideológica, que considera o esporte um

instrumento para escravizar o proletariado. Leiam os artigos. Não quero ser leviano

nem tenho medo de citar quem são as pessoas. Terceiro: “A educação física educa o

corpo e a mente”. Essa afirmação também é de um professor de Educação Física

contrário ao esporte, que diz ainda que a Educação Física não tem nada a ver com

saúde, com afastar as crianças da droga, nada a ver com nada, tem a ver com

brincar. É brincar também, concordo. Quarto: “Sistematização epistemológica da

Educação Física brasileira - concepções pedagógicas crítico-superadora e crítico-

emancipatória”. Leiam o artigo da revista “Meio Digital” e ficarão assustados. São

pessoas que renegam o esporte na infância e na adolescência, principalmente na

escola. Educação física escolar e esporte na escola são coisas diferentes. É preciso
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haver aula de Educação Física na escola três vezes por semana para todos,

indistintamente.

Obrigado. O esporte tem de ser um complemento para os que são melhores.

Sempre foi assim, não tem jeito de ser diferente. Da mesma forma, na banda de

música da escola, não toca quem não sabe tocar; não canta no coral da escola quem

tem voz como a minha, porque seria dispensado. Nem por isso o coral é algo ruim.

Por que com o esporte será diferente?

Outro problema que está havendo, e teremos de combatê-lo, é na educação. Não

adianta ficar punindo. O número de atletas punidos por substâncias ingeridas é cada

vez maior. Esse problema deve ser enfrentado, punindo-se as pessoas que fornecem

as drogas aos atletas. No caso do atletismo, devo acentuar que os envolvidos são um

fisioterapeuta, que já estava exercendo ilegalmente a profissão de técnico, e um

professor universitário não registrado, que exercia a função fora. Não sei como o Cref

de São Paulo está agindo em relação a eles. Ambos cometeram um crime e uma

contravenção penal. O Ministério já os autuou por fornecerem drogas. Recentemente,

quase toda a elite do atletismo brasileiro foi punida por uso de drogas. Então, temos

de educar essas crianças, para que não cheguem lá em cima e queiram chegar ao

resultado de qualquer jeito. Atletas de outros esportes também foram denunciados.

Vimos isso, recentemente, com atletas da ginástica, da natação e por aí vai. Não

conseguimos nem lembrar o número, pois são muitos. Isso é uma má educação.

Falamos de coisas ruins antes, mas agora vamos falar de coisas boas. O Prof.

Jorge, Presidente do Confef, nos disse que um “tsunami” esportivo vai invadir o

Brasil. Vamos ter, em 2011, os Jogos Militares; a Copa do Mundo de Futebol, em

2014, e os Jogos Olímpicos, em 2016. A esse “tsunami” ninguém vai resistir. Não

podemos perder o bonde. Esses eventos vão trazer investimentos, mas não vão fazer

milagres. Não vão achar que vamos ganhar 200 medalhas. Não vai ser assim. Mas

devemos iniciar um trabalho, em médio e longo prazos, lembrando que não se

prepara um atleta olímpico da noite para o dia. Em 2016, não acontecerão as últimas

olimpíadas. Haverá outras, com certeza. Temos de ter esses atletas já prontos no

futuro. Hoje, já existem clubes que realizam trabalhos de grande importância,

mantendo acesa a chama olímpica, educando os atletas. Eles oferecem até escolas
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dentro dos próprios clubes. O Minas Tênis Clube é um clube que nunca deixou o

esporte acabar. Se o financiamento aumenta, ele contrata atletas melhores, forma

mais atletas, oferece mais condições às crianças. O Cruzeiro, há mais de uma

década, tem uma escola dentro do clube. Os atletas são obrigados a frequentar a

escola e a passarem de ano. Várias empresas já contribuem para que o esporte seja

competitivo. Acho que elas vão ser atraídas por esse “tsunami”. Os profissionais de

educação física, os bacharéis, tanto na escola quanto fora dela, não podem deixar de

considerar esse fenômeno. Temos de estar preparados. Os dirigentes de escola têm

de saber que devem preparar bem os alunos. Já existe um movimento dessas

escolas com esse objetivo.

Já foi mencionada aqui pelos que me antecederam a valorização da educação

física escolar, do esporte na escola. Tudo isso é indispensável. Sabemos que os

investimentos já são maiores. O Secretário Gustavo Corrêa já deixou isso claro.

Parece-me que seiscentas e tantas cidades participaram dos jogos escolares. Isso é

um sucesso, pois trata-se de investimento do poder público. Temos esses

representantes e um governo sensível à importância do esporte. Ele está investindo e

obtendo respostas. O governo do Estado de Minas, entre outras coisas, está

liberando verbas para um centro de treinamento na Escola de Educação Física da

UFMG. Lamento que o Secretário não esteja aqui para lhe agradecer por isso. Foi por

sua intercessão que isso aconteceu, com participação importante do Rogério Romero

e do Alexandre Massura, dois ex-atletas, com os quais estou tendo o prazer de

conviver em reuniões. Somos hoje parceiros, nessa obra conjunta, da Universidade.

Esse centro de treinamento vai ficar à disposição do esporte de rendimento no

Estado. Pela primeira vez, vai haver um centro assim, com administração conjunta da

Secretaria de Esportes e da UFMG.

Esperamos que ocorra a valorização dos profissionais que trabalham no esporte,

porque não se trata só de técnica nem só de professor. Temos médicos,

preparadores físicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, administradores,

entre outros profissionais de que não estou me lembrando. Temos o roupeiro, por

exemplo; sem ele, nada funciona, não é, Deputado? Não tem jeito. Tem de haver

alguém para cuidar do material. A bola tem de estar na pressão correta, em bom



____________________________________________________________________________
1406

estado, assim como as chuteiras, os tênis, a camisa. Temos as lavadeiras, enfim,

tudo está envolvido nesse processo. E todos são indispensáveis à evolução do

esporte. Então, é muito mais que apenas aquilo.

Gostaria de encerrar mostrando essa parceria entre o poder público, a universidade

e os órgãos. O Ministério do Esporte construiu recentemente um ginásio para lutas,

levantamento de peso e ginástica lá na Escola. É bastante confortável e seria um

sonho para os levantadores de peso, que são cinco. Temos esgrima também, um

único treinador com um único atleta, que disputa campeonatos. Como as escolas

terão de contratar treinadores para treinar realmente suas equipes para competição,

não para dar aula de Educação Física, as empresas que estão financiando o esporte

terão de separar um dinheiro para termos os profissionais necessários ao caminhar

do esporte, senão ficará uma coisa muito amadora e improvisada. Era só o que tinha

a dizer. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Prof. Emerson Silami, pela grande contribuição a

este seminário.

Palavras do Sr. Antônio Eduardo Muzzi Machado

Bom dia a todos. Agradeço o convite, feito pelos seus representantes e

organizadores, para participar deste seminário. Realmente, não estarei aqui amanhã,

pois já tinha um compromisso agendado. A minha fala seria relacionada à educação

física e ao esporte como mecanismo de cidadania. Antes de me reportar a esse tema,

quero dar algumas boas notícias, aproveitando a fala do Prof. Emerson.

Também sou profissional de educação física, formado na UFMG, e hoje sou gestor

da área de lazer e esportes do Sesi, talvez uma das empresas privadas com o maior

número de profissionais de educação física e esportes contratados. Hoje temos em

torno de 495 profissionais de educação física contratados pelo Sesi. Todas as ações

e atividades voltadas para lazer, esporte e educação física do Sesi são conduzidas

por profissionais de educação física formados.

Também gostaria de aproveitar este momento para dizer que o Sesi inaugurou, em

2006, na cidade de Uberlândia, o que chamamos de Vila Olímpica do Sesi. Hoje o

Sesi tem 92 unidades em diversos Municípios do Estado, e, na cidade de Uberlândia,
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tivemos a oportunidade - e estou trazendo, em primeira mão, estas informações para

vocês, aproveitando a fala do Prof. Emerson - de assinar um convênio com a

Confederação Brasileira de Atletismo e estamos implementando o primeiro passo

com vistas aos Jogos Olímpicos. O convênio já está assinado. Em Uberlândia, haverá

o primeiro Centro Nacional de Treinamento em Atletismo, nas provas de fundo, de

meio-fundo, lançamento e arremesso. Isso acontece em Minas Gerais de forma

inédita e, para nós, é um grande orgulho. Temos lá uma pista classe 1 e convidamos

todos a conhecer esse trabalho que realizamos em parceria com a Confederação. Já

temos 260 alunos do Sesi, e diversos jovens virão de vários clubes do Brasil para que

sejam feitos “campings” e processos de treinamento com vistas às Olimpíadas de

Londres e do Rio de Janeiro. Retornando ao tema “Educação física e esporte como

mecanismo de cidadania”, o meu pronunciamento está muito ligado a um aspecto que

consideramos indispensável, que é o dos valores. É evidente que não falarei sobre

todos, pois o tempo é curto, mas citarei seis deles: enriquecer a personalidade

humana por meio da atividade física e do esporte, desenvolver o senso de

solidariedade humana, tolerância e respeito, estimular a paz e o respeito pelas

diferentes culturas, proteger o meio ambiente e os valores humanos básicos,

encorajar a excelência e a proeza de acordo com os ideais olímpicos e desenvolver o

sentido de continuidade da civilização.

O meu pronunciamento, nesse contexto da educação física e do esporte como

mecanismo de cidadania, diz respeito à importância do profissional de educação

física, seja na escola, seja no esporte, na implementação ou na valorização e na

descoberta dos valores.

Na minha apresentação, há a imagem de um fato ocorrido recentemente e que

chocou muita gente. Trata-se de uma briga em um jogo no Maracanã, do Fluminense

contra o Cerro, na semifinal de um campeonato de futebol. Isso foi divulgado por

diversas redes e pela internet, amplamente, pois foi uma das piores brigas ocorridas

nesse estádio nos últimos anos. Se assistirmos aos vídeos na internet, verificaremos

que um jogador do Fluminense, desesperadamente, tentava impedir a briga. Ele abria

os braços e corria de um lado ao outro, cercando os colegas e o pessoal do Cerro.

Ele fez de tudo para impedir a briga. Onde esse atleta aprendeu esses valores? Será
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que foi nas aulas de Educação Física? Será que foi durante o seu treinamento

esportivo? Será que foi durante o seu desenvolvimento como atleta de alto nível?

Ninguém sabe a resposta.

Talvez os valores que o esporte pode nos dar devam ser matéria da Educação

Física nas escolas. Estamos perdendo e abandonando os valores, e a educação

física é um dos principais meios para darmos significado e continuidade a alguns

desses valores que citei.

Se derem uma olhada, verificarão que, independentemente de o Fluminense ou o

Cerro estar certo, esse atleta tinha um valor, que era o de evitar o conflito, a briga e a

agressão.

Para finalizar, gostaria de deixar a seguinte mensagem: a ação da educação física

nesse aspecto da cidadania é a de eleger valores, ter valores nos quais focar e

desenvolver valores em todas as pessoas que passam pelas nossas mãos, pelas

mãos dos profissionais de educação física, pois somos responsáveis por elas.

Educação física e esporte como mecanismo de cidadania, para nós, é construir

valores. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Prof. Muzzi. Agradeço a todos a compreensão. A

Assembleia viveu um problema técnico sério. Mas creio que todos nós, do esporte, da

educação física, estamos acostumados com as intempéries, pois às vezes passamos

por esses momentos. Quero agradecer a compreensão de todos. Esse problema

técnico nos traz uma situação diferente. O que ocorre é que os que falariam neste

momento o farão amanhã. A extensão dos problemas elétricos demandará uma

intervenção mais efetiva a fim de normalizar o fornecimento de energia em todo o

prédio. Por essa razão, será necessário encerrar os nossos trabalhos desta manhã,

pelo que já apresentamos nossas desculpas a todos os presentes, em especial aos

nossos ilustres palestrantes, cujas intervenções serão transferidas para amanhã.

Informamos que o seminário prosseguirá normalmente à tarde, a partir das 14

horas, com os grupos de trabalho que se reunirão na Escola do Legislativo, localizada

nas proximidades desta Casa, na Av. Olegário Maciel, 2.161. Amanhã, os nossos

trabalhos serão reiniciados neste Plenário, a partir das 9 horas, seguindo a

programação prevista, que incluirá as palestras programadas para hoje: “Panorama
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do esporte de formação e de participação no Estado de Minas Gerais”, que será

proferida pela Sra. Márcia Campos Ferreira, Superintendente de Esporte Educacional

da Secretaria de Esportes e da Juventude; e “Educação física escolar”, que será

proferida pela Profa. Raquel Elisabete Santos, Subsecretária de Educação Básica da

Secretaria de Educação.

Hoje à tarde, teremos os grupos de trabalho. O grupo 1, com o tema “Esporte de

formação e de participação: legislação, regulamentação profissional e políticas

públicas”, terá como coordenador o Sr. Paulo Sérgio de Oliveira, Presidente da

Associação Mineira das Federações Esportivas - Amife -; o grupo 2, com o tema

“Educação física escolar: agentes, estrutura e legislação”, será coordenado pela

Profa. Anísia Sudário Daniel, membro do Conselho Regional de Educação Física -

Cref - da 6ª Região; e o grupo 3, com o tema “Esporte como mecanismo de

cidadania: aspectos educacionais, promoção da saúde e prevenção à criminalidade e

à exclusão social”, será coordenado pelo Prof. Dalton Ribeiro de Carvalho, membro

do Conselho dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior em Educação Física -

Condiesef-MG.

Tenho mais um aviso: convidamos todos a visitar a exposição do 2º Simpósio de

Esporte da Escola - Boas Práticas na Educação Escolar, que se encontra instalada

no Espaço Político-Cultural Gustavo Capanema, no andar térreo. Há também alguns

projetos expostos aqui, mas a maioria deles - são mais de 100 - está no andar térreo.

Vale a pena ir até lá. Tive a oportunidade, ao participar de um simpósio no Uni-BH

com a Profa. Alessandra, de fazer uma leitura dos projetos. Eles são muito

interessantes, e os nossos professores estão de parabéns.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença do Exmo. Sr. Ismael Cardoso,

Presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas - Ubes.

Agradeço muito a presença de todos - do Prof. Paolucci, do Prof. Emerson e de

todos os que se envolveram na provocação à Assembleia Legislativa para que

realizasse este seminário. Nós, que amamos tanto o esporte e a educação física,

esperávamos com ansiedade por este momento, que é histórico para a Assembleia

Legislativa. Aguardávamos a presença de vocês há muito tempo, pois essa discussão
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é muito importante. Vocês que conhecem a educação física e o esporte têm de trazer

informações à Assembleia Legislativa. Aqui, na Assembleia, nasceu o projeto

estruturador do esporte em Minas Gerais, o Minas Olímpica, por meio do trabalho da

Frente Parlamentar do Esporte. A presença de vocês fortalece a nossa posição.

Durante a minha vida, aprendi que uma escola sem Educação Física é muito sem

graça. Muitas vezes, na minha escola, perguntavam-me do que eu mais gostava. Eu,

como era muito sincero, respondia que era do campinho, onde joguei tantas vezes,

disputei campeonatos, aprendi muito, tive as minhas primeiras contusões. Parecia

que não iriam melhorar, mas as contusões melhoram; basta fazer um tratamento.

Para mim é um sonho vê-los aqui, enchendo as galerias da Assembleia Legislativa.

Por várias vezes, víamos diversos segmentos sendo representados nesta Casa,

lotando as galerias. Lembro-me da época em que estávamos votando, em 1º turno, o

projeto de lei que deu origem à Lei de Incentivo ao Esporte, de minha autoria. Havia

apenas uma pessoa na galeria. Estava ali, daquele lado, segurando uma faixa: “Apoio

a Lei de Incentivo ao Esporte”. Era o Prof. Wadson Lima. Foi o único. Agora estamos

vendo tantas pessoas apoiando a educação física, o esporte, mostrando para as

autoridades a importância deles. Muitas pessoas estão envolvidas na formação das

boas práticas na vida das crianças e dos adolescentes. Para nós, este é um momento

histórico, um momento de muita alegria. Na Assembleia Legislativa, a democracia

funciona mais ou menos de acordo com a temperatura: se o fogo estiver muito baixo,

nada acontece, mas, quando o fogo chega nessa altura, isto é, quando há mais de mil

inscritos, aí todos pulam para resolver os problemas.

As nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes dispõem de

espaços generosos na escola. Sonho com uma pista de atletismo emborrachada,

penso na melhor pista. Penso em piscinas, porque água é muito importante para as

crianças; faz bem principalmente para aquelas que têm problemas de respiração. Sou

do tempo em que existiam nascentes de água em Belo Horizonte, como as nascentes

da Vila Oeste, em que nos banhávamos. Não existia a Via Expressa, mas campos de

futebol. Sonho com quadras para ginástica, para os esportes que tanto amamos e

para a saúde das crianças, que devem ser preparadas para uma vida de boas

práticas.
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Muito obrigado pela presença de vocês nesta Casa, que não é do Deputado João

Leite, não é da Deputada Gláucia Brandão, não é do Deputado Domingos Sávio, mas

de vocês. É a Casa do povo mineiro, é o Parlamento de Minas, é a Assembleia

Legislativa.

Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a

reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às

14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje,

às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 62ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 26/11/2009

Presidência da Deputada Gláucia Brandão

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Palavras da Sra. Presidente - Palavras da Sra.

Raquel Elisabete Santos - Palavras da Sra. Márcia Campos Ferreira - Palavras do Sr.

Rogério Romero - Palavras do Sr. Adailton Eustáquio Magalhães - Palavras do Sr.

Sérgio Bruno Zech Coelho - Palavras do Sr. Alberto Martins Costa - Palavras da Sra.

Silma Mendes Berti - Palavras da Sra. Matilde Fazendeiro Patente - Palavras da Sra.

Elvira Cosendey - Palavras do Sr. Genderson Silveira Lisboa - Esclarecimentos sobre

os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Weliton Prado - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Carlos Gomes - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Fábio Avelar -

Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - João Leite - Ronaldo Magalhães - Sebastião

Costa - Tenente Lúcio.

Abertura

A Sra. Presidente (Deputada Gláucia Brandão) - Às 9h15min, declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

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

Ata

- O Deputado João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

A Sra. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do seminário legislativo

“Esporte, infância e adolescência - caminho para a cidadania”, com a apresentação

dos seguintes temas: “Esporte de formação e de participação na infância e na

adolescência”, “Panorama do esporte de rendimento no Estado de Minas Gerais e

políticas públicas”, “Iniciação esportiva, competições e categorias de base”, “Desporto

para pessoas com deficiência”, “Bioética-ética no esporte” e “Trabalho infantil no

esporte”.

Composição da Mesa

A Sra. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr.

Deputado João Leite, Presidente da Comissão de Segurança Pública desta Casa; as

Exmas. Sras. Profa. Raquel Elisabete Santos, Subsecretária de Desenvolvimento da

Educação Básica, representando a Secretária de Estado de Educação, Vanessa

Guimarães; e Márcia Campos Ferreira, Superintendente de Esporte Educacional da

Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - Seej -; os Exmos. Srs. Rogério

Romero, Secretário de Estado Adjunto de Esportes e da Juventude; Adailton

Eustáquio Magalhães, 1º-Vice-Presidente do Conselho Regional de Educação Física

- Cref - da 6ª Região, representando o Presidente desse Conselho, Cláudio Augusto

Boschi; Sérgio Bruno Zech Coelho, Presidente do Minas Tênis Clube; e Alberto

Martins Costa, Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis da

Universidade Federal de Uberlândia - UFU -; as Exmas. Sras. Silma Mendes Berti,

Vice-Diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais -

UFMG -; Matilde Fazendeiro Patente, Promotora de Justiça da Infância e da

Juventude de Belo Horizonte; e Elvira Cosendey, Presidente do Fórum Estadual de

Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente - Fectipa -; e o Exmo. Sr.

Genderson Silveira Lisboa, Procurador do Trabalho.

Registro de Presença
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A Sra. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, do Sr.

Wellerson Corrêa, Coordenador do Núcleo da Infância da Defensoria Pública.

Palavras da Sra. Presidente

Queremos esclarecer que hoje, em razão do problema de energia elétrica ocorrido

ontem, haverá palestras de 10 pessoas. Contamos com a compreensão de todos,

pois teremos de limitar o tempo de cada palestrante a 15 minutos, para que todos

possam pronunciar-se. Peço, portanto, que sejam objetivos. Como professora de

Educação Física, tenho muita honra e muito orgulho de presidir esta reunião.

Parabenizo, mais uma vez, o meu colega João Leite e a Frente Parlamentar do

Esporte, por nos brindarem com a oportunidade ímpar de debatermos, com

profundidade, os problemas e as potencialidades do esporte e da educação física

como instrumento importante na promoção da qualidade de vida das nossas crianças,

dos nossos jovens e de toda a população de Minas e na promoção e garantia dos

direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Com muita alegria

recebemos a todos. É importante debatermos políticas públicas e contarmos com a

participação de vocês, apresentando sugestões à Assembleia e ao governo de Minas.

Desse modo, traçaremos uma política pública de esporte, educação física e lazer que

represente os anseios e as demandas dos profissionais dessa área. Em seu dia a dia,

esses profissionais lutam com dificuldade, garra e determinação para que a

sociedade mineira e o Brasil reconheçam a importância da educação física - área de

conhecimento e componente curricular obrigatório - e do esporte como política

pública que contribui para a formação do indivíduo e da sua integralidade, para o

desenvolvimento de valores que garantam a formação do ser como cidadão de

direitos e deveres, conhecedor de seus limites corporais, emocionais e intelectuais e

que trabalhe na perspectiva de se tornar um cidadão de bem, interferindo

positivamente na sociedade, a fim de que, juntos, possamos construir a sociedade

que tanto sonhamos - justa, equânime, igualitária. Estamos aqui para realizar um

debate detalhado, com profissionais da área, doutores, mestres, gestores,

professores e vocês, na busca de subsídios para a elaboração de leis e ações que

concretizem a tão sonhada política de esporte e lazer.

Para aproveitarmos melhor o tempo, quem desejar apresentar alguma pergunta aos
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nossos palestrantes pode pegar na pasta uma ficha para isso. No final da última

palestra, concederemos 10 minutos para que possam encaminhar à Mesa as fichas

com as perguntas, para distribuirmos aos nossos palestrantes. Gostaria que

informassem os seus “e-mails” para envio posterior das respostas, caso não haja

tempo para responder tudo hoje.

Ao final deste seminário legislativo, criaremos uma comissão de representação para

acompanhar os trabalhos do Legislativo e outros. Ela será composta por 15

representantes das diversas entidades. As entidades representativas do esporte e da

educação física que tiverem interesse em participar dessa comissão de

representação na Assembleia Legislativa deverão fazer inscrição até as 10 horas de

amanhã, sexta-feira. Caso haja um número maior de inscritos, teremos de realizar

uma eleição amanhã, na plenária final, para escolhermos os 15 representantes.

Neste momento iniciaremos o painel “Esporte de formação e de participação na

infância e na adolescência”, que não pôde ser apresentando ontem, em razão de

problemas técnicos.

Palavras da Sra. Raquel Elisabete Santos

Bom dia a todos. Cumprimento a nossa colega e professora Deputada Gláucia. Por

seu intermédio, cumprimento os demais componentes da Mesa. Companheiros,

colegas, senhoras e senhores, não farei uma palestra; mostrarei a proposta da

Secretaria de Educação para a educação física escolar.

A proposta da Secretaria de Educação tem, como suporte básico, implantar e

implementar, nas escolas públicas de Minas Gerais, uma educação física escolar

diferenciada e inovadora, atenta a todos os desafios que hoje as escolas estaduais

enfrentam, ou seja, uma educação integral para crianças, adolescentes e jovens.

Esse é o objetivo educacional da Secretaria de Educação para a educação física

escolar. Esse objetivo maior tem como suporte os compromissos da educação

mineira. Selecionamos, para esse trabalho nos últimos anos, cinco compromissos a

fim de desenvolver a educação básica, para atender a todos, crianças, jovens,

adolescentes e adultos. Eles estão dentro de uma política educacional que oferece

uma educação de qualidade. Os cinco compromissos da política educacional são

esses apresentados. Especificamente, todos eles levam a um objetivo maior, a uma
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proposta maior, ou seja, oferecer uma educação de qualidade a todos os mineiros. A

educação, como está demonstrada na tela, é direito do educando, dever da família e

do Estado. Por isso, cada vez mais a sociedade, a família e todos os segmentos têm

de estar unidos, porque a escola sozinha não dá conta de oferecer uma educação de

qualidade, mesmo com uma colaboração entre todos esses segmentos que

mencionei: governo, instituições formadoras, entidades responsáveis pelo exercício

profissional e a sociedade em geral, que sempre perseguem o pressuposto básico de

sucesso do processo ensino-aprendizagem. Não podemos perder de vista isso. A

função da escola é basicamente ensino-aprendizagem. Todos esses organismos

devem trabalhar para que o aluno passe pela escola e tenha uma trajetória de

sucesso no ensino e na aprendizagem.

Quanto à educação física escolar, como eu disse na Secretaria de Educação, a

escola sozinha não dá conta. Por isso, temos todos esses parceiros. Precisamos de

mais. Sei que há muitas escolas que ainda não estão satisfeitas com o que está

acontecendo. Mas estamos chegando lá. Temos quase 4 mil escolas. Estamos

tentando equipá-las, capacitar os profissionais, adquirir materiais e padrões básicos.

Há muitas escolas que ainda precisam ser atendidas, mas acredito que já fizemos, e

temos provas disso, muitas coisas. É claro que não está no ponto que gostaríamos.

Quando construímos uma quadra na escola, outras também querem construir. Hoje,

já temos escolas com três quadras, e outras, com duas. Infelizmente, algumas não

têm nenhuma. Estas têm apenas um espaço para a educação física. Temos, ainda,

outras escolas em que os alunos, para a Educação Física, têm de atravessar a rua,

porque o único lote que conseguimos para construir a quadra ou o ginásio

poliesportivo é do outro lado da rua. Lidamos com todas essas dificuldades. Pela

diversidade de Minas Gerais, temos de encontrar alternativas diversas para atender a

todos os nossos objetivos. Trabalhamos com todos esses parceiros com o objetivo

comum de consolidar, renovar, valorizar e dinamizar a educação física escolar. Não

podemos perder de vista esse objetivo: a educação física escolar. E é no

desenvolvimento dessa educação física escolar que vamos descobrindo os talentos,

as habilidades e as competências dos alunos para os esportes de rendimento. Depois

disso, precisamos de parceiros para nos ajudar, a fim de que os alunos tenham
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condições de desenvolver bem essas suas habilidades e competências.

Na Secretaria de Educação, a educação física escolar tem sua base pedagógica,

fundamentação e pressupostos básicos sustentada nesses quatro pilares: esporte,

ginástica, jogos e brincadeiras, danças e expressões rítmicas, prevendo,

acompanhando e trabalhando com práticas corporais presentes na história cultural da

humanidade. E isso está nos nossos CBCs, que são os Componentes Curriculares

dos Conteúdos Básicos Comuns da Educação Física. Esse material foi feito por um

grupo de profissionais da Universidade Federal de Minas Gerais e de professores das

escolas estaduais. Eles ficaram em Belo Horizonte durante um mês discutindo todas

as práticas de como desenvolver esse trabalho da educação física escolar. As

finalidades da educação física são propiciar ao aluno oportunidade de desenvolver

todos estes aspectos - não vou ler, porque o tempo está correndo. Todos os

pressupostos básicos da educação física que os profissionais da escola vão

desenvolver estão nos CBCs. Esses conteúdos básicos curriculares preveem

atividades e conteúdos de um terço da carga horária do profissional. Os outros dois

terços ficam a cargo do profissional e do projeto pedagógico da escola. O trabalho

com esses CBCs envolve conteúdos, atividades, alternativas que o sistema público

gostaria que todos os alunos recebessem e participassem, para sistematizarmos a

política de educação física escolar em Minas Gerais. As diretrizes para o ensino da

educação física voltada para a formação cidadã também estão baseadas em todos

esses aspectos que o próprio CBC trabalha, como as capacitações continuadas, as

formações, os cursos de capacitação. Adotamos essas linhas e diretrizes para

preparar os professores de educação física da escola pública de Minas Gerais. Enfim,

são todos estes aspectos, sem perder nenhum deles. Observem que partimos do

primeiro - corpo concebido na sua totalidade - e avançamos para todos os outros

aspectos que a disciplina Educação Física tem condição de trabalhar.

Temos exemplos, práticas e conhecimentos de como muitas escolas conseguiram

resolver problemas graves de aprendizagem, de convivência, de relacionamento e de

violência por meio do projeto pedagógico da Educação Física. O projeto Escola Viva,

Comunidade Ativa é voltado para escolas localizadas em conglomerados de

vulnerabilidade social, que tinham problemas seriíssimos de violência e de
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relacionamento. Hoje não têm mais nenhum desses problemas, porque, através da

proposta da educação física escolar, conseguiram resolvê-los. Isso é o que a

Secretaria de Educação espera de todas as escolas, porque a Educação Física é um

grande aliado na formação da criança, do jovem e do adolescente. Os princípios

metodológicos da Educação Física escolar são reconhecimento e valorização das

experiências prévias dos alunos; consideração da diversidade cultural como ponto de

partida da educação inclusiva, também hoje um pressuposto importante para nós,

porque estamos lidando, nas escolas, com diversidade e não podemos perder de

vista esses pontos, esses princípios metodológicos; integração, teoria e prática;

interdisciplinaridade; e avaliação processual e permanente. É a Educação Física

numa perspectiva lúdica, inclusiva e interdisciplinar, alicerçada na ética e no

compromisso social dos docentes e nos envolvimento da comunidade escolar. Ontem

a Profa. Vanessa disse que já temos várias escolas com propostas de abertura nos

finais de semana com o intuito de aproximar a comunidade da escola. Esse é um dos

pilares da educação pública e, dependendo do Município e do distrito, às vezes, o

único espaço existente é o da escola. Então, trabalhamos com todas elas para que

esses espaços, as quadras e os ginásios poliesportivos sejam divididos com a

comunidade. Quando esta se aproxima da escola, todo seu cotidiano fica mais fácil.

O relacionamento entre a comunidade e os alunos fica mais saudável. Como uma das

ações que a Secretaria de Educação tem realizado no campo da Educação Física

escolar, lembramos a construção e reformas de quadras poliesportivas. Nos últimos

anos, já construímos e reformarmos 1.390 quadras de escolas. Essas quadras não

são esportivas para um esporte de rendimento, mas têm respondido aos nossos

anseios dentro da proposta da Secretaria de Educação. É claro que há boas

condições em muitas escolas que possuem ginásios poliesportivos e quadras muito

bem montadas, mas infelizmente não temos isso em todas. Sonhamos com isso um

dia, até porque a perspectiva e a demanda nos mostram que muito em breve

precisaremos de escolas de tempo integral. Contudo, para pensarmos em uma escola

de tempo integral, o primeiro espaço que deveremos elaborar será o que proporcione

boa educação física, com todas as alternativas e atividades que possam ser

realizadas na escola. Do contrário, a escola de tempo integral, em vez de ser um
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benefício para os alunos, poderá ser um tortura. Então, precisamos pensar nisso.

Todas essas ações foram e estão sendo desenvolvidas pela Secretaria de Educação,

que também investe nos projetos que as escolas, de acordo com sua proposta

pedagógica, têm desenvolvido para a educação física escolar. Concluindo, a

educação física, na rede pública estadual de ensino, está comprometida com a

construção de uma escola como tempo e espaço de vivência sociocultural e

aprendizado de saberes e desenvolvimento do sujeito, considerando a pluralidade

das potencialidades humanas e valorizando o conhecimento, a arte, a estética, a

identidade, o sentimento, a emoção e as múltiplas linguagens. Muito obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

A Sra. Presidente - Queremos agradecer e parabenizar a Profa. Raquel, em

primeiro lugar, pela propriedade. Ela não é professora de Educação Física, mas fala

com propriedade. Parabenizo-a pela sua participação e por concluir sua exposição no

tempo certo. Depois teremos os debates e a oportunidade de nos aprofundar nessas

questões.

Palavras da Sra. Márcia Campos Ferreira

Procurarei ser bastante disciplinada, a fim de encerrar o meu pronunciamento antes

do toque da campainha. Bom dia. É uma satisfação estar aqui com vocês, como

Superintendente de Esporte Educacional da Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude. É também uma satisfação ver uma platéia com tantas pessoas, que

representam tantos entes diferentes da sociedade, como professores, alunos,

Conselhos e Secretarias Municipais, o que atesta a relevância da discussão em pauta

e a importância do esporte para os Municípios, para as escolas e para a sociedade de

um modo geral. Na pessoa da Deputada Gláucia Brandão e do Deputado João Leite,

cumprimento todos os membros da Mesa. Agradeço também a oportunidade de a

Secretaria participar deste debate, que, para nós, é muito importante. Mais do que

estarmos discutindo o assunto, temos acompanhado o processo. O que temos feito

em relação ao esporte educacional? Quando falamos em esporte educacional,

referimo-nos não só às questões pertinentes à escola, mas também ao aspecto

educacional e à formação de pessoas, que é o que o esporte proporciona na

sociedade de um modo geral. Trouxe essa lâmina para, rapidamente, dizer o
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seguinte: muitos de vocês já sabem que a formação por meio do esporte e do esporte

educacional faz parte do projeto estruturador do Estado. Isso é importante, pois,

muitas vezes, ao discutirmos com os professores, percebemos que há um sentimento

de estarem alijados de muitos processos de discussão na sociedade e das

prioridades, como se, constantemente, tivéssemos de constar nessas agendas

prioritárias. É importante dizer que, no Estado, hoje, há uma agenda que prioriza uma

série de ações, que denominamos projeto estruturador. As ações voltadas para o

esporte educacional estão, principalmente, ligadas a essas áreas de resultado:

educação de qualidade, uma vida saudável e o protagonismo juvenil. Assinalarei as

principais ações e o que tem sido feito de concreto pela Secretaria. Ressalto que

falarei sobre dados, mas, neste tempo e em uma apresentação fria como esta, não

conseguirei expressar o quanto é rica e importante a modernização desses esforços,

para que novas ações, frutos das discussões realizadas, sejam implementadas. A

realidade e a vivência do esporte educacional é muito mais rica do que serei capaz de

expressar aqui, mas é importante que eu comunique à sociedade os resultados e

como estão sendo organizadas as nossas políticas. Os Jogos Escolares de Minas

Gerais - Jemg -, que seguramente são conhecidos por grande parte dos presentes,

ocorrem desde a década de 70, com o objetivo de aprimorar e ampliar a prática

esportiva nas escolas, desenvolvendo uma educação pelo esporte e buscando

avanços no desempenho escolar, com o entendimento de que o aluno é um todo.

Assim como o acesso ao esporte é um direito, ele tem também, em sua formação,

essa contribuição para a sua trajetória escolar, a fim de que seja melhor e bem-

sucedida. Qual é o público priorizado nessa ação? Esse público é composto pelos

adolescentes de 12 a 16 anos. Ao longo dos últimos três anos, houve um esforço

muito grande em qualificar os agentes esportivos municipais, na tentativa de

ultrapassar aquela lógica de que o Jemg é um evento. Ele deve fomentar e contribuir

para o desenvolvimento do esporte onde for realizado e, de um modo geral, atuar

crescentemente como uma política pública que ajude a desenvolver o esporte e as

ações que acontecem na escola. Ele não pretende ser um evento, mas um

catalisador de todo um processo que fundamenta o desenvolvimento do esporte na

escola. Foram qualificados vários agentes esportivos e, praticamente, 70% são locais,
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ou seja, não é mais necessário aquele deslocamento dos grandes centros para as

cidades menores, para a realização dos jogos. Foi também implantado um “site” e

todo um processo eletrônico para, crescentemente, podermos confiar nos dados e

tomarmos decisões mais compartilhadas com a sociedade, com mais clareza sobre:

onde os recursos devem ser melhor aproveitados, que tipo de organização deve

atender às demandas locais, a confiabilidade dos dados, a rapidez e o conforto para

quem participa. Temos apoiado, de forma crescente, as Superintendências Regionais

de Ensino - SREs. Acompanhamos os Municípios na realização, porque os jogos têm

quatro etapas, ou seja, municipais, microrregionais, regionais e estaduais. O Estado

atua mais próximo das pessoas que organizam as etapas iniciais para qualificar

essas ações. É também um esforço no aprimoramento da gestão e da execução dos

jogos em si. Agora, irei falar sobre os números de escolas, de Municípios e de

participantes. Esses recortes vêm das informações possíveis de serem organizadas

para expressar esses dados. Fechamos este ano com a participação de 4.249

escolas. O número de Municípios participantes havia sido mencionado pelo

Secretário Gustavo Corrêa. Fechamos 2009 com 604 Municípios participantes.

Podemos ver que, nos últimos anos, tem sido expressivo o crescimento do número de

atletas participantes. Esse dado referente a 2009 decresce um pouco, porque a

informação é incluída na inscrição pelos próprios Municípios, mas grande parte deles

não repassou os dados. Sabemos que isso permanece, seguramente, na casa de

2008.

Outra ação que realizamos, em uma parceria muito forte com a Secretaria de

Educação, foi o aprimoramento do esporte escolar com foco na escola de tempo

integral. Assim como houve uma produção, conforme palavras da Profa. Raquel, dos

conteúdos básicos curriculares - CBCs -, houve a preocupação em constituir-se, de

forma compartilhada, uma metodologia de ensino para a escola de tempo integral.

Sem perder referências e aproveitando o material produzido para os CBCs da

Secretaria de Educação, foram feitos dois cadernos pedagógicos abordando oito

temas, numa perspectiva bastante metodológica, bem fundamentada e prática, a fim

de auxiliar os professores de Educação Física no enfrentamento da realidade da

escola e com boa base para desenvolver seus trabalhos. Os princípios adotados
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foram os da interdisciplinaridade, ludicidade e inclusão. Os oito temas foram jogos e

brincadeiras, atletismo e ginástica, futebol, peteca, capoeira, dança e brinquedo. Essa

ação não se restringiu apenas à produção de material e disseminação da

metodologia. Foi possível verificar isso no pronunciamento feito ontem pela Profa.

Vanessa, que ressaltou a importância de qualificar-se, de forma crescente e

permanente, os professores. Entre 2008 e 2009 foi possível qualificar-se 1.227

professores. Participaram quatrocentos e poucos Municípios no primeiro ano e

trezentos e poucos no segundo ano. Esse número de Municípios se explica pelo fato

de escolas distintas no mesmo Município participarem da qualificação nos dois anos.

Foram 46 Superintendências Regionais de Ensino.

Foi instituída uma rede descentralizada de qualificação, com base em parcerias

com universidades, instituições de ensino superior. Foram constituídos sete polos, a

fim de que essa qualificação fosse feita. Foi possível realizar, em quatro momentos,

quatro capacitações de corpo docente dessas instituições, a fim de que se

viabilizassem as qualificações dos professores. Foi possível realizar também, nesses

três anos, três módulos de qualificação para os professores. Houve também uma

grande preocupação em avaliar e monitorar esse processo, até mesmo para rever se

a forma de propor, de disseminar essa metodologia estava sendo adequada. Houve

um trabalho estruturado por meio da Fundep. A base dessa avaliação foi um

diagnóstico sobre as condições da educação física na perspectiva do professor e da

observação da visita a essas escolas. Após cada um dos módulos de qualificação dos

professores, foram feitas visitas às escolas. Questionários foram enviados para as

famílias e foram feitas entrevistas com alunos, com professores e com dirigentes das

escolas. Todas as pessoas que fazem parte do contexto do desenvolvimento da

educação física escolar foram ouvidas. Esses dados estão sendo tratados e

informados para a Secretaria de Educação, para que sejam publicados e sirvam de

consulta e de contribuição para os debates da área. O processo de monitoramento e

de avaliação dessa ação está sendo estruturado.

Outra ação é a do Minas Olímpica Nova Geração, que tem o objetivo de educação

integral de crianças e de adolescentes, com foco no esporte e com dois outros eixos,

que seria a pedagogia lúdica e a educação para a saúde. Para 2009, a meta é de 25
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mil jovens e de 190 Municípios. Uma inovação ocorrida foi a possibilidade de

estabelecer convênios plurianuais, que permitiam não nos preocuparmos tanto com a

burocracia e mais com a qualidade do que está sendo desenvolvido nesses núcleos.

Estamos estabelecendo parcerias com instituições de ensino superior para

repensarmos e avaliarmos esses programas, com o compromisso de que tudo o que

for feito e discutido com essas instituições sirva para melhorar o desenvolvimento do

programa em todos os demais 190 núcleos e Municípios que participam do programa.

Outra ação é o Programa Segundo Tempo, em parceria com o governo federal, que

tem a meta de atender 40 mil jovens em 200 Municípios, começando este ano e indo

até 2010 inclusive.

Por fim, uma ação que não é específica do esporte mas é pertinente às nossas

discussões é a do desenvolvimento da atividade física em espaços públicos, com o

Programa Saúde na Praça. Ele tem um foco específico em 25 Municípios com uma

determinada equipe que será disponibilizada nesses locais, para que não só o espaço

seja pensado como elemento para desenvolver a atividade física, mas que haja uma

agenda esportiva e cultural fomentada por profissionais da área de educação física,

fisioterapia e nutrição, contribuindo com uma cultura esportiva no Município, para que

as pessoas, por intermédio da atividade física, revejam suas condições de saúde e de

sociabilidade e se mantenham fisicamente ativas e socialmente saudáveis. O enfoque

do programa é educativo e está centrado na promoção da qualidade de vida por

intermédio da atividade física. Não só pretendemos desenvolvê-lo em 25 Municípios,

mas também fazer um movimento para disseminar a cultura da atividade física em

espaços esportivos. Em síntese, de forma muito rápida para não ultrapassarmos o

limite do tempo e para não tumultuar a agenda, quero dizer que temos esse

compromisso. É uma satisfação comunicar, de forma responsável, o que a Secretaria

tem feito no âmbito do esporte educacional. Essas são as ações prioritárias. Convido

todos a acessarem o “site”. Temos o Prática Minas, que informa sobre o que está

acontecendo e o que acontece na prática, que é muito mais do que aquilo que

conseguimos dizer aqui. Agradeço a atenção de todos. Estamos à disposição para

prestar qualquer esclarecimento.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.
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A Sra. Presidente - Agradecemos à Profa. Márcia pela sua exposição. Parabenizo o

Governador Aécio Neves publicamente pelo seu compromisso com o esporte em

Minas Gerais; parabenizo a Secretaria de Esportes e da Juventude e a Secretaria de

Educação pelo trabalho profícuo que realizam. Historicamente, é a primeira vez que

as duas Secretarias trabalham em conjunto. Isso é fundamental. Estamos vivendo

uma época que é a marca do Governador Aécio Neves, com a gestão de eficiência e

de eficácia, perpassada pela intersetorialidade. O trabalho conjunto da Secretaria de

Educação com a Secretaria de Esportes é fundamental, porque nossas crianças e

jovens estão prioritariamente e diariamente nas escolas públicas. Esse trabalho

conjunto potencializa recursos humanos e financeiros. Há também a preocupação da

Secretaria de Esportes com a qualificação dos professores e profissionais de

Educação Física, que é fundamental para elevarmos a qualidade do ensino.

Parabenizo, de público, as duas Secretarias por esse trabalho conjunto, que já tem

frutos visíveis. Tenho a certeza de que o caminho é esse. À medida que promovemos

a intersetorialidade entre as Secretarias de Saúde e de Educação e a Sedese, temos

potencialmente mais recursos financeiros e podemos implementar políticas públicas

integradas que beneficiarão nossas crianças e adolescentes, cidadãos de Minas

Gerais. Com a palavra, o Rogério Romero, Secretário Adjunto da Seej, que tem feito

um trabalho maravilhoso à frente dessa Secretaria.

Palavras do Sr. Rogério Romero

Bom dia a todos. Queria agradecer o convite, parabenizar a iniciativa e, na pessoa

do Deputado João Leite e da Deputada Gláucia Brandão, agradecer a presença de

todos. Já esteve aqui o Secretário Gustavo Corrêa traçando as linhas gerais do

esporte na infância e na adolescência, especificamente na perspectiva da Secretaria

de Esportes e da Juventude. A Subsecretária Raquel esteve aqui antes, falando

especificamente do esporte no âmbito da educação física escolar; agora, a Márcia

Campos explicou um pouco a nossa linha de atuação na área do esporte

educacional; e falarei um pouco sobre o esporte de rendimento, tema muito caro para

mim, que tive a oportunidade de participar de jogos olímpicos. Com a perspectiva do

Rio 2016, esse tema tem que ser tratado com a devida relevância. Em termos

conceituais, está aí a Lei Pelé. Fica entendido que o desporto de rendimento é
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praticado segundo regras nacionais e internacionais com a finalidade de obter

resultados, integrar pessoas e comunidades dos países, e essas com as outras

nações. Esse é o conceito geral do esporte de alto rendimento, e temos que saber

separar, já que existe o esporte de participação e o de rendimento, que não é para

todos. Precisamos saber que aquela pessoa nasceu com um dom, teve a capacidade,

se esforçou e teve um ambiente propício para chegar a um alto rendimento. Temos

aqui um dado específico da participação de atletas mineiros nas últimas duas

Olimpídas - em Atenas, 2004, foram 22 atletas; em Pequim, 2008, foram 29. É claro

que existe um limite de crescimento, mas todos nós desejamos que, em Londres, a

participação de Minas Gerais seja ainda mais representativa e esperamos ainda que,

no Rio, em 2016, haja uma seleção condizente com o tamanho do nosso Estado.

Quando falamos de política pública na área de esporte no governo de Minas, falamos

também no projeto estruturador que nasceu nesta Casa: o Minas Olímpica. Esse

nome remete à Olimpíada, mas, quando foi lançado, em 2005, não imaginaríamos

que o Rio seria contemplado com a Olimpíada - parabéns a todos. Com esse nome,

na verdade, investimos mais na base. É claro que agora, com o advento da

Olimpíada no Brasil, teremos realmente que rever algumas prioridades, mas existe

uma ênfase constitucional no esporte educacional. Vou demonstrar aqui que

tentamos apoiar os talentos que surgem - e eles surgem em qualquer lugar do

Estado. Temos aqui também um projeto expressivo: o Minas Paraolímpica - e

estamos aqui com a Rosana, coordenadora do projeto. Está aqui o Prof. Alberto que

falará depois, pois, em Uberlândia, haverá um centro de referência para o

paradesporto do Brasil, ou seja, Minas está virando referência nesse tema. Neste

ano, procuramos trabalhar na questão de orientação, pois haverá uma demanda para

tratar desse público.

Temos as Olimpíadas de 2016, mas também temos as Paraolimpíadas. Temos,

dentro do próprio Jimi, quatro modalidades para tentar incentivar esse fomento às

Paraolimpíadas. Neste ano fizemos a primeira oficina de esportes para pessoas com

deficiência. Tivemos o apoio de algumas equipes nacionais e internacionais.

Normalmente, o recurso humano, o atleta, nós temos. O que falta é o profissional

capacitado para lidar com os mais diferentes públicos. Não basta chegar lá e lidar
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com as quatro modalidades coletivas. Temos 30 esportes olímpicos, temos os

esportes paraolímpicos e os não olímpicos. Será que o profissional está sabendo lidar

com o badminton, que é um esporte olímpico, ou o golfe, que entrou agora? Temos

que dar essa gama de oportunidades para que o atleta tenha condições e o

profissional saiba passar o seu conhecimento da melhor maneira possível.

Nesse quadro, temos a abrangência do programa Oficina de Esportes, que atinge

cerca de 30 cidades em quase todas as regiões do Estado. Temos um mapa de

atuações no Estado e também, o trabalho feito com parcerias, que é uma diretriz do

Governador Aécio Neves. O Estado não consegue trabalhar sozinho. Temos que unir

forças. O recurso orçamentário é limitado, mas a demanda não. Contamos com a

compreensão e o apoio de todos. Como estão chegando a Copa do Mundo e as

Olimpíadas, temos que pensar num programa de voluntariado. Vocês não imaginam

como funciona um programa desses. Em todos os países sedes de Copa do Mundo

ou de Olimpíadas, o sistema de voluntariado funcionou muito bem. Às vezes a

pessoa quer contribuir, mas não sabe como fazer isso. Então, temos que fazer uma

discussão sobre o apoio voluntário.

Nesse quadro, vemos os parceiros específicos do programa Oficina de Esportes: o

Sesi, a UFMG, a Ufla, a Uniaraxá, as Prefeituras, clubes e associações. Nesse

quadro vemos o atendimento. Vocês podem estar se questionando por que o

atendimento caiu, mas não é demérito refletir se o projeto estava dando ou não o

resultado que esperávamos. Como não estava, focamos mais em equipes e em

parceria com as federações esportivas. Todos os 2.500 atletas participam dos

campeonatos mineiros ofertados por essas federações mineiras. Pouco menos da

metade dos atletas foram atendidos no ano passado nas mesmas modalidades,

porém vocês podem ver que o número de equipes é quase o triplo e também temos

quase o triplo de atletas participando dos campeonatos. Realmente, pegamos uma

equipe mais selecionada e procuramos focar no seu desenvolvimento.

Aqui temos um gráfico que, por si só, mostra que a nossa correção foi acertada.

Esse outro gráfico mostra que as competições são essas ofertadas pelas

federações mineiras. Temos o número, em porcentagem, de atletas, que ainda não

está consolidado, porque o ano não fechou. Até o momento temos 64% dos atletas
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participando dessas competições. Ou seja, já não estamos falando de iniciação

esportiva, mas de convicção.

Temos, para exemplificar, alguns resultados deste ano. Consolidamos participação

em um mundial, temos campeão sul-americano em várias modalidades como judô,

ginástica, vôlei e natação. Essa é a nossa forma de prestar contas à sociedade. A

unidade Clã Delfos é referência no atletismo e foi campeã do Campeonato Estadual

Mineiro. Eles têm grandes chances de chegar lá e ter um talento que possa defender

a bandeira mineira nas Olimpíadas de 2016.

Temos outras fotos. Além da oficina de esportes, o Minas Olímpica apoia

sistematicamente os campeonatos das federações esportivas. Importantes

campeonatos também estão vindo para cá. Temos, pela primeira vez, a Copa do

Mundo de Natação, a Copa do Mundo de Judô, o Desafio Internacional de Judô, a

Copa Davis de Tênis, enfim, uma série de competições internacionais. Todo ano, a

Liga Internacional de Vôlei está no Mineirinho. Nosso foco é trazer campeonatos

internacionais para cá a fim de fomentar a prática de esportes. Ao mesmo tempo,

tentamos trazer os atletas dos nossos projetos para que o pessoal do interior e

mesmo da região metropolitana veja que o atleta de alto rendimento não tem nada de

diferente dele. São dois braços, duas pernas, cabeça, enfim, realmente mostrar que

ele também pode chegar lá. Isso instiga a pessoa a participar de um campeonato, o

que pode levá-la a sonhar cada vez mais alto. Aí estão algumas fotos das equipes

apoiadas pela oficina de esporte em 11 modalidades. Neste ano, investimos em

diversas federações cerca de R$1.700.000,00. No ano passado, foram

aproximadamente R$2.000.000,00. Como a Profa. Raquel falou, ela construiu e

reformou 1.300 quadras nos últimos três, quatro anos. Como o Secretário Gustavo

disse, construímos ou reformamos mais de mil equipamentos esportivos, entre

quadras, ginásios, enfim zeramos o déficit de quadra coberta em Minas Gerais.

Foram construídas quase 200 quadras esportivas em todo o Estado.

Por iniciativa da Assembleia Legislativa, temos a Lei de Incentivo Estadual, em que

há a dimensão do esporte de alto rendimento. O Governador Aécio Neves sancionou

a Bolsa-Atleta. Vamos regulamentá-la. Ontem, o Prof. Silami falou sobre o “doping”,

que é um tema muito ligado ao esporte de alto rendimento. Recentemente, o Ministro
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anunciou a criação de uma agência brasileira para o combate ao “doping”. O tema é

relevante, pois muitas pessoas buscam, a qualquer custo, uma medalha, o recorde, o

tempo, a vitória. A maioria aqui presente, acredito que profissionais de educação

física que lidam com o atleta, deve ter a consciência de orientá-lo o melhor possível,

sabendo que existe um vencedor, mas que os demais não são necessariamente

perdedores. O objetivo de cada um é pessoal. Às vezes, o que chegou em 5º lugar

está mais satisfeito que o 2º colocado. Trata-se de tentar passar esse tipo de

conscientização para o atleta; convencê-lo de que, se não ganhar, não será o fim do

mundo. As pessoas estão em busca do resultado fácil. Na verdade, não existe

segredo. A fórmula do resultado é treino, treino e treino. A estrutura ajuda, e a

capacitação dos treinadores é essencial para o bom resultado do atleta.

Outro tema, além do “doping”, é a ciência do esporte, que temos a felicidade de ter,

junto com a UFMG. A partir de uma parceria com a Universidade, está em construção

uma pista de atletismo, no Centro Esportivo Universitário, onde teremos o sonhado

centro de treinamento para a região metropolitana. Obrigado, estou à disposição para

o debate.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

A Sra. Presidente - Agradecemos a participação do Rogério Romero, que nos

apresentou um panorama sobre a política pública voltada para o esporte de

rendimento no Estado de Minas Gerais.

Conversando com o João Leite, externei minha felicidade pela participação da

Assembleia Legislativa e por seu compromisso com o desenvolvimento do esporte

em Minas Gerais. O Deputado falou sobre a aprovação da Bolsa-Atleta e da lei de

incentivo, de sua iniciativa, e sobre a inclusão do Minas Olímpica como projeto

estruturador no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, que também contou

com a participação do Deputado João Leite na articulação com nosso Vice-

Governador Anastasia. É importante termos nesta Casa pessoas que entendam das

políticas públicas de esporte, da importância do esporte e da educação física na

contribuição para o desenvolvimento humano, econômico e social do Estado de

Minas Gerais. Agradeço de público a esta Casa, que vem trabalhando em prol do

desenvolvimento do esporte em Minas Gerais.
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Palavras do Sr. Adailton Eustáquio Magalhães

Cumprimento a Profa. Gláucia Brandão, Presidente da Mesa dos trabalhos. Estou

muito satisfeito por estar aqui e agradeço o convite para participar desta reunião. Na

pessoa do Deputado João Leite, cumprimento todos os membros da Mesa.

Parabenizo todos os que contribuíram direta ou indiretamente para a realização deste

seminário. Cumprimento todos os presentes. Estou aqui ocupando o espaço do nosso

Presidente, Prof. Cláudio Boschi, que não pôde comparecer, uma vez que foi

convidado para representar Minas Gerais na sessão que outorgará ao Presidente do

Comitê Olímpico Internacional o título de “Honoris Causa” na Universidade do Porto,

em Portugal.

Coube-me falar sobre o “Panorama do esporte de rendimento no Estado de Minas

Gerais e políticas públicas”. Confesso que é extremamente difícil falar depois do

Secretário Adjunto Rogério Romero, que tem larga experiência e vivência nessa área

e que tão bem expôs o tema.

Tentarei, acanhadamente, falar sobre o tema. No passado, no Minas Tênis Clube,

antes de ir para Ouro Preto, onde trabalho na Universidade Federal, tive contato com

o esporte de alto rendimento. Mas hoje confesso que estou um pouco afastado, mas

temos a obrigação de estar aqui, contribuindo de alguma maneira. Dessa forma,

conseguimos ver que o esporte de alto rendimento também pode ser compreendido

como esporte de elite, esporte de alta competição, de alto nível e, ainda, esporte de

alta prestação.

Segundo o Prof. Tubino, que muito contribuiu para o desenvolvimento do esporte

não só brasileiro, mas também mundial, com grandes obras escritas, sendo a última o

“Dicionário Enciclopédico do Esporte”, “o esporte de rendimento, como a própria

expressão esclarece, compreende práticas esportivas em níveis elevados, que são

acompanhados de um treinamento de alto nível pelos atletas, equipes e por uma

tecnologia avançada”. Essa colocação do Prof. Tubino leva-nos a ver que o esporte

de rendimento não é para qualquer um. É aquele pinçado nas bases, em que os

atletas são levados a cumprir um papel de resultados, de altíssimos resultados. Para

isso, há um trabalho mais apurado, que envolve não só uma estrutura mínima de

treinador, mas também de preparador físico, com o apoio de outros profissionais.
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Hoje não se tem um treinamento esportivo sem o acompanhamento de psicólogos,

fisiologistas, etc. Não dá para o esporte de rendimento estar simplesmente na base.

Precisa de uma estrutura mais equipada, no caso, os clubes, que vejo como uma

porta.

O Prof. Tubino continua, dizendo: “O esporte de rendimento é o esporte disputado

nos jogos olímpicos”. São campeonatos mundiais, circuitos profissionais de várias

modalidades, “X-games” e outras competições constantes dos principais eventos

internacionais do esporte de desenvolvimento. O esporte de rendimento é marcado

como uma manifestação do esporte profissional, e, ainda, os recordes são uma das

resultantes do esporte de rendimento, principalmente nos chamados esportes

individuais. É um esporte que busca a melhor “performance” possível em nível

coletivo e individual. Vale lembrar que, nos últimos anos, os países que estão

sediando as Olimpíadas fazem um investimento acentuado e cada vez maior nos

esportes individuais, porque eles representam uma medalha a mais no importante

quadro de medalhas. Os esportes individuais, por isso, estão sendo muito valorizados

pelos países que sediam os jogos, como será o caso do Brasil em 2016.

Em relação ao esporte de rendimento, tentei entender a sua estrutura. Quem tem a

obrigação primeira de realizar, por exemplo, os jogos olímpicos é o Comitê Olímpico

Internacional. No caso do Brasil, o Comitê Olímpico Brasileiro, em nível nacional; as

confederações, também em nível nacional; as federações, em nível estadual; e os

clubes, em nível municipal. Nessa estrutura, procurei pinçar, entre as diversas

manifestações esportivas, alguma que pudesse fazer um gancho em relação à

profissão de educação física, que aqui represento, para saber como esse profissional

poderia trabalhar para chegar ao esporte de alto rendimento.

Gostaria de frisar que o esporte escolar não é a única nem a principal ferramenta,

mas, sem dúvida, a mais importante ferramenta para possibilitar a descoberta não só

de talentos, mas de atletas mais habilidosos, que têm maior afinidade com a parte

esportiva. A escola não está aí para buscar talentos; ela é, sem dúvida, uma parceira

de primeira hora. É o profissional de educação física, que está lá na base, quem dirá:

“Este aqui tem chance. Você tem a possibilidade de ser um atleta de maior nível além

dos muros da escola”. Este é o meu pensamento. Por isso, tomei a liberdade de fazer
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um gancho entre o esporte de rendimento e o esporte escolar. Aqui, uma ilustração

que mostra o prazer e a tranquilidade do jovem. A falta de pressão contribui para que

esse jovem responda com resultados fantásticos. Tubino disse o seguinte: “O esporte

escolar é praticado pelos jovens de talento no ambiente escolar, com a finalidade de

desenvolvimento esportivo de seus praticantes, sem perder de vista a formação dos

mesmos para a cidadania”. Tenho uma dúvida com relação à palavra talento, porque

acho que talento é uma coisa muito forte. Pedindo licença ao saudoso Tubino, que foi

um marco na história do esporte brasileiro, e gostaria de trocar a expressão “o

esporte escolar é praticado pelos jovens de talento no ambiente escolar” por “o

esporte escolar é praticado por indivíduos com habilidades mais apuradas, com maior

facilidade que os outros no ambiente escolar”.

Tubino disse, ainda, o seguinte: “Para o desenvolvimento de seus praticantes, o

esporte escolar tem como referência o princípio do desenvolvimento esportivo, cujo

objetivo é dar condições para que possam aumentar as suas potencialidades para a

prática do esporte de rendimento”. Aqui, ele mostra que, a partir da base, que é o

contexto escolar, no meu caso, na minha proposta, é perfeitamente possível que um

aluno nosso possa trilhar o caminho que vou colocar a seguir, que é o de o esporte

escolar atingir os Jogos Olímpicos. Na sequência, faço o inverso daquela estrutura

que apresentei. Apresentei o Comitê Internacional, o Comitê Brasileiro, as

confederações, as federações e parei nos clubes. Aqui, atrevo-me a pegar as

competições escolares, que devem ser desenvolvidas, logicamente, pelos órgãos

competentes. As secretarias e as escolas devem estar irmanadas e trabalhando em

conjunto. De acordo com a fala do Secretário e da representante da Secretaria de

Educação, percebemos que essas competições escolares já estão sendo

desenvolvidas de alguma forma. Observamos que esse é o caminho, ou seja, das

competições escolares, vamos para as competições municipais, que podem ser

desenvolvidas pelos clubes e pelas diversas organizações da sociedade. Aqui, as

competições estaduais, que já envolvem as federações, às quais os clubes estão

filiados.

Consequentemente, há as competições nacionais; depois, as internacionais - não

necessariamente os Jogos Olímpicos: podem ser os campeonatos mundiais de cada
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modalidade -; e, finalmente, os Jogos Olímpicos. Seguiremos esse caminho, o que

não ocorre de um dia para outro. Não faremos isso em dois, três ou quatro anos, mas

abriremos a possibilidade de um menino que está na escola - assistido por um bom

profissional de educação física, com compromisso não apenas com o dia a dia da sua

escola, mas com olhar clínico em relação à possibilidade e à potencialidade de cada

aluno - ser encaminhado de maneira responsável aos clubes e, consequentemente,

às federações e confederações. Assim deveremos galgar até os Jogos Olímpicos, o

que é uma possibilidade perfeitamente viável, que certamente aconteceu e está

acontecendo.

Concluindo, faço uma provocação, apesar dos vários projetos e programas

apresentados pelo Secretário. Tenho grande preocupação em relação aos Jogos

Olímpicos de 2016. Estamos preparados para esse desafio? Tenho a certeza de que,

comprovadamente, todo o esforço político, tudo para trazer os jogos - um grande

desafio - foi feito e muito bem feito. Parabenizo todos que participaram direta e

indiretamente para trazer essa grande manifestação olímpica para o País. Torci,

participei da alegria e da satisfação de termos os Jogos Olímpicos no Brasil.

Sabemos que o investimento foi altíssimo. Tivemos de disputar com Madri, numa

situação complicada, mas conseguimos vencer. Agora, estamos preparados para

esse desafio? Não podemos nem devemos fazer uma grande festa, preparar tudo e,

no final, não termos condição de participar dessa festa. Temos de estar muito bem

organizados - já mostramos capacidade para isso -, mas cada brasileiro, cada

envolvido com a causa esportiva e com os benefícios gerados pelos Jogos Olímpicos

precisa ter responsabilidade quanto a termos uma boa participação. Trata-se da soma

de esforços de todos os segmentos da sociedade. Agradeço o momento e a

oportunidade. Estou à disposição. Muito obrigado a todos.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

A Sra. Presidente - Queremos agradecer ao Prof. Adailton as suas considerações e

parabenizar o Cref pela sua atuação, pela sua parceria com o poder público e com as

entidades não governamentais e pela sua preocupação com a política de esporte e

educação física, nas suas diversas dimensões - esporte de participação, esporte

educacional e esporte de rendimento.
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Palavras do Sr. Sérgio Bruno Zech Coelho

Bom dia a todos e a todas. Agradeço à Deputada Gláucia Brandão e ao Deputado

João Leite e os parabenizo pela iniciativa. Deputada, apesar do compromisso, temos

uma responsabilidade muito grande com o esporte. É um prazer muito grande estar

aqui, tentando colaborar com este seminário. No prazo que me foi concedido, tentarei

mostrar o trabalho que realizamos no Minas e falar um pouco sobre os clubes do

Brasil. Coube-me a responsabilidade de falar sobre “Iniciação esportiva, competições

e categorias de base”.

O Minas nasceu de uma parceria com o Estado, em 1935. Na sua constituição,

ficou definido que seria um clube com a responsabilidade de desenvolver o esporte.

Isso está na nossa veia, é a nossa responsabilidade maior. Costumo dizer que, no

Minas, hoje estamos muito mais no negócio da educação que no negócio do esporte.

Entendo o esporte como um complemento da educação da nossa juventude. Temos

hoje cerca de 6 mil crianças nas escolas de esporte do Minas. Entre essas, podemos

contar nos dedos aquelas que vão ser efetivamente grandes craques, mas o que fica

é esse convívio, esse aprendizado que deixamos para essa juventude. Isso é

importantíssimo. Temos cursos de esporte, que hoje chamamos de cursos de

formação esportiva. Temos hoje uma metodologia. Todos os nossos cursos têm o

certificado ISO 9000. É um trabalho que vimos desenvolvendo há quase 30 anos. Há

quase 30 anos, o Minas vem se dedicando a isso.

Este gráfico é um esquema de como isso funciona. Temos o chamado curso básico.

Que eu saiba, é o único clube do Brasil que oferece esse curso. Há uma fila enorme

de crianças querendo fazê-lo. A criança entra nesse curso aos 3 anos e passa por

todas as modalidades esportivas. Ela tem uma noção do que são essas modalidades.

Aos 8 anos, quando se forma, ela escolhe o esporte que quer fazer. Aí, sim, passa ao

nível seguinte, que são os cursos de iniciação esportiva e os cursos complementares.

Embaixo, temos as idades. Em cima, o tipo de curso e as idades em que são

colocados. Nessa fase, temos uma integração, que chamamos no programa de

“integra ações”, para tentar pegar essas crianças que estão nos cursos de iniciação e

selecioná-las para as equipes competitivas. Hoje temos, então, nas diversas

modalidades de cursos, 4.278 crianças. Temos um total de 21 cursos, além desses
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cursos esportivos. Dança, musicalização, coral e academias. O total de alunos que

temos hoje nos cursos do Minas chega a 11 mil. Como eu disse, temos o certificado

ISO 9001 em todos esses cursos que o Minas fornece.

Somos procurados diuturnamente por uma série de instituições, clubes e colégios,

que querem, de alguma forma, aprender conosco como se faz uma escolinha de

esporte. Então, constituímos uma franquia. Hoje temos 16 franqueados no Estado

inteiro, em colégios, academias e clubes. Temos franqueados em Sete Lagoas, Belo

Horizonte, Juiz de Fora, Divinópolis, Nova Lima e Santos. Toda a tecnologia que o

Minas tem, dentro de seus manuais, quanto à forma de gerenciar academias, de

cobrar, etc., é repassada. Temos, então, essa capacidade. O clube, a escola ou quem

quer que seja têm o direito de colocar uma placa dizendo que tem uma parceria com

o Minas Tênis Clube. Embaixo, temos as modalidades ofereceridas nessa franquia.

Isso acontece muito mais para levar essa metodologia a outras entidades, que, no

futuro, poderão nos retornar atletas, que competirão por nós.

Aqui, estão os atletas que hoje compõem o nosso projeto de incentivo, aprovado no

Ministério do Esporte. Temos 958 atletas nas diversas modalidades, como estão

vendo. Fazemos todo o trabalho de preparação, de viagens, etc., etc. Tudo isso está

dentro do projeto de incentivo fiscal. Temos 233 atletas nas competições de ponta.

Como viram lá atrás, temos cursos em 21 modalidades, mas efetivamente

competimos em oito modalidades em nível nacional, em ligas, etc.

É impossível querer participar de todos os esportes; não há tempo, dinheiro nem

espaço. Nós focamos esses oito esportes, que são os tradicionais do Minas.

Temos alguns títulos, pois, felizmente, a carteira de títulos do Minas é enorme.

Contamos com boa infraestrutura: o Centro de Treinamento possui 15.600m2. A

Arena JK é climatizada. Ali vocês veem o ginásio do dojo, aprovado pela Federação

Internacional e considerado um dos melhores centros de judô do Brasil. Aqui, o

Centro de Excelência de Judô e a piscina aquática. Esta imagem mostra algumas das

nossas unidades. O tênis funciona no Country, onde há o Centro de Excelência de

Tênis. Os treinamentos da nossa equipe são todos no Country.

Quero falar um pouco dos clubes no Brasil. O País possui 13.826 clubes. Quando

nos referimos a eles, queremos falar de clubes efetivamente constituídos, segundo
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levantamento do IBGE, com sede, estatuto, etc. Entre esses, 134 são centenários. Já

pesquisamos, e não conheço outro segmento, econômico, social ou outro, que tenha

um número tão grande de entidades centenárias. Os clubes geram 110 mil empregos

diretos e 1.300.000 indiretos. Temos aproximadamente 55 milhões de sócios ligados

a algum clube no Brasil.

Vê-se agora um mapa de como esses clubes estão distribuídos no Brasil. Como é

normal, São Paulo tem a maioria deles: 3.582; em segundo lugar está Minas Gerais,

com 1.859 clubes. E nós, clubes, somos efetivamente os grandes responsáveis pela

formação de atletas no País. Nunca tivemos nenhum apoio, a não ser com o advento

da Lei de Incentivo. Hoje conseguimos realmente aprovar projetos e captar recursos

para a formação dos nossos atletas.

Fomos o primeiro clube social no Brasil a aprovar um projeto. Hoje estamos com

dois projetos, como já mostrei antes, e são 958 atletas. Quero fazer um parêntese

nesta parte. Às vezes, as pessoas nos procuram e até nos criticam dizendo que o

Minas tem uma estrutura muito forte, e, infelizmente, tenho de concordar. Quero

deixar claro o que acontece hoje. Se você tiver um pouco de conhecimento e os

dados necessários, você monta um projeto de esporte, sem problema algum.

Também não é problema apresentar o projeto no Ministério, desde que se tenha a

documentação em dia. O difícil vem depois: é captar recursos para esse projeto. Já

tive oportunidade de discutir o assunto com algumas entidades, que alegam não

conseguir captar recursos. Vocês têm de se conscientizar de que esse é realmente

um trabalho muito importante e que tem de ser feito em alto nível. Eu, por exemplo,

dedico um bocado do meu tempo dentro do Minas para visitar Presidentes, Diretores

Financeiros. Se você não vender a sua instituição, não mostrar que é uma entidade

séria e tem um projeto bom, não chegará a lugar nenhum, porque, mesmo se

aprovarem o projeto, amanhã haverá muita gente querendo captar, como você. Esse

é realmente um alerta que faço, porque todos acham que a Lei de Incentivo resolveu

o problema. Não é bem assim. Temos de ter profissionalismo para levar o nosso

projeto às entidades e empresas que de fato podem contribuir conosco.

Como eu disse, apresentamos o primeiro projeto, de um ano. Já realizamos esse

projeto e prestamos contas dele. Agora estamos com o segundo projeto, que será
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desenvolvido em dois anos, com um total de recursos de R$23.800.000,00. No ano

passado, conseguimos captar quase R$10.000.000,00 e, este ano, estamos correndo

atrás para tentar conseguir o restante do valor necessário para a realização desse

projeto.

Hoje temos a maior estrutura física do País, em termos de instalações, quadras,

piscinas, etc. Os clubes estão aí para isso, e a grande verdade é que praticamente a

maioria dos clubes simplesmente deixou de fazer esporte, porque hoje ele é caro. É

muito mais fácil você simplesmente fazer uma festa, ter uma piscina, que se dedicar

ao esporte. Na minha visão, isso é uma distorção, um erro cometido por esses clubes

que não investem no esporte. Enfim, essa é uma realidade que tentamos reverter,

pois queremos trazer de volta aqueles que no passado já foram grandes clubes de

competição. Em Belo Horizonte havia vários. No tempo em que eu era atleta e

jogava, tínhamos Olímpico, Orion, Mackenzie, Esparta etc. Hoje os que permanecem

são muito poucos. Então, de acordo com a política atual, estamos engajados com o

governo para, como disse o Prof. Adailton, fazer um esforço para que tenhamos aqui

uma boa olimpíada.

O Conselho de Clubes Formadores de Atletas Olímpicos - Confao - foi criado

exatamente para tentar resgatar esse papel dos clubes. Foram oito clubes

fundadores, quatro deles chamados sociais: Minas, Pinheiros, Sogipa, do Rio Grande

do Sul, e Grêmio Naútico União, do Rio Grande do Sul; e quatro clubes de futebol:

Flamengo, Vasco, Fluminense e Corinthians. Vocês podem perguntar por que esses

quatro clubes. Digo que talvez o clube que hoje ainda possui o maior número de

títulos e atletas olímpicos no Brasil é o Flamengo. Fluminense, Flamengo, Vasco e

Botafogo foram fundamentais na competições do passado.

Hoje esses clubes representam 9.200 atletas federados, 1.200 profissionais do

esporte, 26 mil crianças nas suas escolas. Para vocês terem uma ideia, nas

Olimpíadas de Pequim, dos 277 atletas que participaram, 213, ou 77%, foram

formados nos clubes. Foram definidos o nome do atleta, qual o seu clube etc. No

último Mundial de Natação, dos 27 atletas, 25 pertenciam a clubes.

A Confederação Brasileira de Clubes é um órgão que congrega todos esses clubes.

O Conselho Superior hoje é um órgão espelhado no Clube dos Treze e que busca os
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30 maiores clubes sociais do Brasil, um braço político da Confederação. O Confao,

como disse, foi criado exatamente para valorizar os clubes, no papel de formadores.

Ele não é fechado, outros clubes podem participar dele, desde que tenham condição

mínima e estejam competindo. Essa é a ideia. Eles ainda precisam ter sede própria,

mais de dez anos, ser filiados à CBC e manter a formação e o treinamento de atletas

em, pelo menos, cinco modalidades olímpicas. Essa é a ideia, e já estamos com uma

perspectiva bastante grande de termos recursos para investir na formação de atletas.

Esses são os clubes formadores. Uma comissão foi constituída para nos dar apoio, e

estamos com alguns projetos no Congresso, tentando exatamente valorizar isso aí.

Desculpem-me, mas ultrapassarei um pouco o tempo estipulado.

Para encerrar, gostaria de dizer que o Brasil passará ou está passando por um

período histórico que, talvez, nunca mais se repetirá. Realizamos os Jogos

Panamericanos em 2007 e realizaremos os Jogos Mundiais Militares em 2011, as

Copas das Confederações em 2013, a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em

2016. Isso tudo acontecerá em um período muito curto. Se não tivermos consciência

de que este momento é fundamental para o esporte, não obteremos o que

pretendemos.

Fala-se muito nos legados patrimoniais, ou seja, em construções no Rio de Janeiro,

na despoluição da lagoa e na construção do metrô, mas, para mim, o legado mais

importante é o social, o esportivo e o cultural. Temos de realizar uma política de

esporte no Brasil. Tudo isso foi dito aqui anteriormente. O governo federal faz de um

jeito, o governo estadual faz de outro, e o governo municipal de outro ainda. Na

verdade, estamos sem um rumo definido.

Temos de realizar, em seis anos e meio, as obras necessárias para as Olimpíadas.

Se tivermos recursos e competência, não haverá problema nenhum. Parece que

dinheiro não faltará, e competência as nossas grandes construtoras têm. Agora, fazer

atletas em seis anos e meio é muito diferente. Se não mudarmos radicalmente o que

tem sido feito hoje, continuaremos com o 20º e o 23º lugares. A meta do Presidente é

fazer com que o Brasil fique entre os 10 maiores do mundo, mas temos de rever tudo

isso. A nossa expectativa é que todo esse planejamento, que teoricamente está

sendo realizado pelo Ministério do Esporte e COB, que será apresentado até o fim do
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ano, traga, efetivamente, um novo conceito para o esporte no Brasil. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

A Sra. Presidente - Agradecemos as palavras do Sr. Sérgio Bruno, que também foi

Secretário de Estado de Esportes. Nós o parabenizamos pela competência à frente

do clube e agradecemos o seu compromisso com a socialização, a partir do

conhecimento e da experiência acumulada durante os seus anos no Minas Tênis

Clube. Agradecemos também a sua responsabilidade e o compromisso em socializar

esse conhecimento na área de formação de atletas. Contamos com o Minas Tênis

Clube, com toda sua direção e com as parcerias com o governo do Estado e com os

órgãos públicos, para realmente trabalharmos os nossos atletas nesse período tão

curto. Precisamos dar as mãos e entrar em sintonia com os governos federal,

estadual e municipais, com os clubes e as entidades, para que possamos apresentar

um trabalho muito bem feito em 2014 e 2016.

Vejo que este é um momento ímpar para o Brasil, a fim de realizar uma campanha

educativa na mídia televisiva e impressa, divulgando a importância da atividade física

para a qualidade de vida das pessoas. Temos o compromisso e a responsabilidade

de trabalhar essas questões, pois, como o Sr. Zech disse, este momento é ímpar

para o Brasil. Temos de despertar neste momento, para que, até 2016, possamos

elevar o nível da prática esportiva da população e trabalhar com as questões da

qualidade de vida, aproveitando-se este momento do esporte de rendimento.

Com a palavra, o Sr. Alberto Martins Costa, Pró-Reitor de Extensão, Cultura e

Assuntos Estudantis da UFU e Chefe da Delegação Paraolímpica do Brasil em

Sidney, Atenas e Pequim. Professor, tenho grande alegria em revê-lo. Creio que não

o vejo há cerca de 20 anos, quando você trabalhava com a cadeira destinada a

pessoas com deficiência. É uma alegria revê-lo e participar com você deste

seminário.

Palavras do Sr. Alberto Martins Costa

Bom dia a todos. Gostaria, inicialmente, na pessoa do Deputado João Leite e na da

professora e Deputada Gláucia Brandão - esse é um título de que nos orgulhamos e,

com certeza, levamos para toda a nossa vida -, de cumprimentar os colegas da Mesa

e a Assembleia Legislativa por esta iniciativa. Acho que Minas Gerais sai na frente
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nessa discussão. Isso é muito importante para nós, que trabalhamos não apenas com

esporte, mas com educação física de forma geral.

Gostaria também de cumprimentar o Secretário Rogério Romero. Hoje, por meio do

trabalho que realiza, estamos representados na Comissão da Lei de Incentivo ao

Esporte. Tive a oportunidade de dizer ao Secretário que, nesse pouco tempo em que

estou na Comissão, pude constatar que a Secretaria de Esportes de Minas Gerais é a

única que apresenta projetos para serem aprovados pela Comissão. Isso quer dizer

que a nossa Secretaria não está preocupada apenas com a busca de recursos do

serviço público, mas também com a parceria privada. Isso é de fundamental

importância para o desenvolvimento do nosso esporte. Cumprimento também a

Rosana, em cuja pessoa saúdo os atletas e as pessoas com deficiência que estão

participando desta discussão.

Para nós, é muito importante falar sobre o esporte para pessoas com deficiência.

Além disso, é fundamental que esse tema esteja num seminário dessa natureza. Eu

pretendia iniciar a minha palestra com a exibição de um filme de 2 minutos, mas,

infelizmente, não foi possível. Falar sobre esporte para pessoas com deficiência, em

qualquer que seja sua manifestação, não só com deficientes, mas do esporte de

forma geral, pressupõe alegria, prazer, dignidade. Para pessoas com deficiência,

pressupõe algo mais, ou seja, a superação. Não estou falando sobre superação de

barreiras arquitetônicas, não estou falando sobre superação econômica ou financeira.

Estou falando sobre superação de seu próprio eu, ou seja, a coragem, a dignidade de

poder buscar a sua melhor “performance”, a sua melhor capacidade, a sua melhor

potencialidade. Esse filme mostraria exatamente isso, ou seja, o que o esporte pode

significar, como ferramenta, para a superação.

Se conseguirmos mostrar, por meio do esporte paraolímpico, do esporte para

pessoas com deficiência, o poder e a capacidade que o esporte tem de proporcionar

a superação, com certeza um número maior de pessoas praticará esporte, praticará

atividade física em nosso país. É o esporte como elemento primordial de superação.

Têm acontecido muitas discussões sobre o esporte como elemento excludente, o

esporte de alto rendimento.

Ele é excludente, sim, mas temos que ver o outro lado da moeda: o esporte
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também é uma forma de mostrar que as pessoas com deficiência têm capacidade e

potencialidade, haja vista o número de pessoas que hoje praticam o esporte no nosso

país. É exatamente isso que venho mostrar. O Sérgio mostrou a intenção do nosso

Presidente de estar entre as dez potências do mundo no esporte olímpico. O Brasil já

é a 9ª potência do mundo no esporte paraolímpico.

Quero falar sobre essa avaliação no nosso país, sobre a evolução e a perspectiva.

A evolução existe em todos os aspectos, inclusive no entendimento da sociedade a

respeito do desporto paraolímpico e o motivo do crescimento desse esporte no nosso

país.

Essa foi a delegação brasileira paraolímpica em Pequim, formada por 319 pessoas.

O que significa o esporte paraolímpico? O esporte tem várias manifestações.

Podemos falar sobre todas elas. O esporte é um mecanismo de inclusão porque é

uma ferramenta de inclusão. Se a pessoa deficiente está em casa, pode assistir ao

atleta paraolímpico ou ao esporte paraolímpico e sentir-se com coragem de buscar a

sua inclusão, seja no esporte, seja na educação, seja no trabalho ou seja no lazer, ela

é a principal ferramenta para a inclusão, sim. Hoje não é nenhuma novidade aquilo

que o esporte pode trazer como reabilitação. Não falo em levantar da cadeira e sair

andando, mas falo da reabilitação no sentido amplo, na reabilitação social, na

reabilitação psicológica, na reabilitação emocional e na reabilitação para a vida. Ele é

um esporte de alto rendimento. Quando falamos em esporte paraolímpico não

estamos falando de pessoas com deficiência praticando esporte. Quando falamos em

esporte paraolímpico, estamos falando de atletas na sua verdadeira concepção,

atletas que têm responsabilidade, atletas que têm que treinar de quatro a oito horas

por dia, atletas que representam o nosso país. Esse é o esporte paraolímpico. Quais

são as áreas em que participam? Hoje, infelizmente, a deficiência auditiva não está

incluída no Comitê Paraolímpico Internacional. Participam desse comitê os

amputados, os cegos, os paralisados cerebrais, os cadeirantes e os deficientes

mentais, que, por uma contingência, foram banidos em Sidney, mas já existe um

trabalho para que isso seja mudado, a partir do momento em que comprovem sua

capacidade de se classificar e de disputar com os demais deficientes. Há, também,

outros tipos que não se classificam. Assim como o esporte convencional, ele também
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se divide em esportes individuais e coletivos.

Quero falar como se estrutura o desporto paraolímpico no nosso país. Temos o

Comitê Paraolímpico Brasileiro, assim como o Comitê Olímpico Brasileiro, temos os

clubes e associações que fazem parte da estrutura do Comitê Paraolímpico e os

clubes e associações que fazem parte das associações e clubes internacionais.

Sabemos que o esporte paraolímpico está em plena evolução em todos os sentidos.

Num curto espaço de tempo, essa estrutura também será modificada. Provavelmente,

vários clubes, federações e confederações que trabalham com as pessoas com

deficiência se transformarão em clubes esportivos.

Mas e a formação do nosso atleta paraolímpico, onde buscamos? O Sérgio falou

aqui sobre a excelência do Minas Tênis, do Pinheiro, do Flamengo, do Botafogo e de

vários outros clubes que trabalham na formação dos atletas olímpicos. Infelizmente,

por alguns anos, perdemos, no nosso país, a participação do esporte na escola.

Graças a Deus, isso está sendo repensado, pois sabemos que o maior celeiro de

formação e descoberta de talentos no esporte é a escola. Não estou falando de

educação física, mas de esporte, e espero fazermos uma discussão a esse respeito.

Nós, que trabalhamos com pessoas com deficiência, ainda buscamos nossos atletas

nas clínicas de reabilitação, nas escolas especializadas, nas associações de lutas, e

muito poucos nos clubes esportivos. Aí vai um grande apelo ao Cofao para abrir suas

portas a fim de que as pessoas com deficiência tenham suas escolinhas e possamos

revelar atletas paraolímpicos nos clubes esportivos.

Quais são as barreiras encontradas por esses atletas paraolímpicos e pelas

associações, clubes e entidades nacionais? Elas não são tão diferentes das do atleta

convencional. O atleta com deficiência, além de lidar com barreiras arquitetônicas,

tem dificuldades de encontrar profissionais para treiná-los. Apesar do

desenvolvimento do nosso país, grande parte desses profissionais fazem um trabalho

voluntário e reservam o treinamento dos atletas paraolímpicos para o almoço, já que

não podem fazê-lo no final da tarde ou pela manhã. O grande problema das

associações é a participação nos eventos. Várias vezes, Secretário, treinava meus

atletas durante o ano, mas, quando acontecia o campeonato nacional ou o regional,

eles não podiam ir, pois não tinham dinheiro. Esse é o grande problema. Graças a
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Deus, essa situação tem se modificado extremamente em Minas Gerais. Falarei de

minha experiência própria, como Secretário, em Uberlândia. Tive o apoio de sua

Secretaria para que atletas participassem de um evento no Nordeste, ao qual não

tínhamos condições de ir. Esse é um dos grandes entraves e uma das grandes

desmotivações enfrentadas por nossos atletas, clubes e associações, ao realizarem

os eventos esportivos e montarem calendários para essas pessoas treinarem com

dignidade.

Aí, vemos uma evolução rápida de nosso país, de Heidelberg a Pequim. Passarei

mais rapidamente, analisando as quatro últimas olimpíadas, de Atlanta a Pequim, que

mostram um pouco mais essa evolução: a delegação do Brasil - em Atlanta, 98

pessoas, em Pequim, 319; o número de atletas - em Atlanta, 59, em Pequim, 188; a

classificação do Brasil - em Atlanta, 37º, em Pequim, 9º. Agora vemos a evolução do

número de medalhas. A medalha é importante, mas não é a única coisa importante.

Precisamos visualizar aqui a evolução em todos os seus aspectos, e ela não se dá

por acaso. É preciso investimento, crença, oportunidade de acesso. Agora, vemos os

quadros da evolução do número de modalidades. Começamos em Atlanta com 9

modalidades e participamos em Pequim com 17 das 20 modalidades oferecidas. Com

certeza, em Londres estaremos participando das 20. Temos agora a evolução da

delegação do Brasil, do número de atletas, o que também não acontece à toa. Por

que esse número evoluiu dessa maneira? Por causa da mídia, uma ferramenta

poderosa. O Brasil hoje sabe o que é um atleta paraolímpico, e para isso é

necessário haver investimento. O nosso país foi um dos que mais investiu em mídia

nas Paraolimpíadas de Pequim, em número de horas transmitidas.

Vemos agora uma demonstração rápida da evolução de nosso país em

comparação com a de grandes potências. Se pegarmos como exemplo as

Olimpíadas de Pequim, veremos que o Brasil está na frente da Espanha e da

Alemanha. E se olharmos para trás, veremos o que representavam esses países no

cenário internacional do desporto paraolímpico. Essa é uma conclusão que

demonstra que o Brasil foi a 9ª potência na última paraolimpíada e que ele

consolidou, de forma decisiva, o esporte paraolímpico no nosso país. Mas existem

alguns aspectos por trás disso. Esse panorama deflagra um momento de reflexão
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sobre as transformações da nossa sociedade. Faz-se necessária a busca de um

projeto maior para o esporte, acima de tudo para o ser humano e a pessoa com

deficiência, para que o esporte possa ser um elemento de busca da cidadania para as

pessoas com deficiência. A jornada de Londres começou. A preparação do Rio de

Janeiro já está às portas e exigirá muito mais de cada um de nós.

Gostaria rapidamente de fazer algumas reflexões. O Brasil, hoje, é a 9ª potência

mundial. E daí? Qual será o próximo passo? O que vamos fazer com isso? Qual a

perspectiva de futuro para o desporto paraolímpico em nosso país? Como manter

tecnicamente a nossa posição organizacional da visibilidade? Qual o nosso

compromisso para 2014 e 2016? Não vou entrar em detalhes, até porque o tempo

não me permite, mas faremos uma série de sugestões para o próximo ciclo

paraolímpico de 2009-2012 que encaminharemos ao Secretário de Minas Gerais que,

com certeza, estará observando.

Encerrando, Uberlândia, a partir de janeiro, será o centro nacional de formação de

profissionais paraolímpicos em todas as áreas, dando a sua contribuição para a

formação de profissionais com apoio ao dirigente do desporto paraolímpico para o

Brasil, América, América Central e África. Essa é a contribuição que Minas Gerais

dará para o nosso país.

Gostaria de terminar falando da emoção e do orgulho que temos quando

participamos de uma delegação paraolímpica e vemos a Bandeira do Brasil subir e

ouvimos o Hino Nacional tocar. A Bandeira é a mesma, o Hino é o mesmo, mas o

sentimento é muito maior porque sabemos que mais do que o esforço do treinamento

houve uma quebra de barreiras com o seu eu próprio. Mais do que a técnica, houve a

superação de vários obstáculos. Então, quando vocês ouvirem o Hino Nacional e

virem a Bandeira do Brasil subindo e o atleta paraolímpico no pódio, podem crer que

ali está o exemplo de um cidadão brasileiro dignificando o seu país. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

A Sra. Presidente - Agradecemos ao Prof. Alberto pela sua participação neste

seminário e o parabenizamos pelo sucesso alcançado na sua árdua luta em prol do

esporte paraolímpico. Que Deus o abençoe nessa nova etapa com esse centro

nacional de formação de profissionais. É a lei da semeadura. O Alberto vem
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semeando há tempos, e agora ficamos felizes com o sucesso alcançado por uma

pessoa que é competente, que tem compromisso e que dedicou toda a sua vida a

buscar conhecimento e novas metodologias. O sucesso está aí. Parabéns pela sua

contribuição para o esporte paraolímpico brasileiro.

Palavras da Sra. Silma Mendes Berti

Bom dia a todos. François Rabelais nasceu na França, em 1494. Foi escritor,

monge beneditino, médico, professor de anatomia. Um homem com tantos talentos e

tantos títulos deveria ser lembrado certamente para motivar reflexões profundas em

outras áreas de conhecimento. No entanto, aqui, Rabelais, um profissional dotado de

gosto pelas ciências, será invocado em razão de uma de suas teses, resumida em

curta epígrafe e de cunho universal e atemporal. “Science sans conscience n’est que

ruine de l’âme”. Melhor dizendo, ciência sem consciência é apenas a ruína da alma.

Autoridades presentes, senhoras e senhores, agradeço o gentil convite para aqui

apresentar reflexões acerca do tema bioética no esporte. Faço-o sumamente

honrada, lembrando, porém, que a matéria de que tratarei aqui é essencialmente

teórica, o que vai diferir em muito a minha participação daqueles que me precederam

e que o fizeram com tamanho brilho.

A bioética está na moda. É a voz corrente. Porém, uma das coisas mais

surpreendentes que esta afirmativa apresenta é precisamente a ausência de

surpresa: a bioética faz parte da paisagem quotidiana, do funcionamento normal de

uma democracia, tão bem quanto de uma disciplina acadêmica, ou como enfoque

específico de certas questões fundamentais de ordem biomédica. Sua regulação ou

normatização e seu estatuto público também surpreendem: a bioética é, com efeito,

uma disciplina jovem, envolvida sempre em questões complicadas, tanto em razão de

dilemas morais, quanto pela tecnicidade das discussões que apresenta em sua

maneira de tratar certos problemas e de examiná-los com profundidade. Referindo-se

a seu sentido, já se afirmou não ser ela meramente um saber, nem tampouco uma

forma de experiência ou uma deontologia, mas uma prática racional bem específica

que põe em movimento, ao mesmo tempo, um saber, uma experiência e uma

competência normativa, em um contexto particular de ação precedido pelo prefixo

“bio”. A bioética é uma reflexão e uma construção de normas que orientam a decisão
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e a ação em matéria de biomedicina, de práticas médicas envolvidas tão bem na

terapêutica quanto na experimentação. Apoiando-se sobre um conjunto de valores

fundamentais - a dignidade do ser humano, a liberdade da pessoa, o direito à vida -,

ela vem questionar e controlar o desenvolvimento da biomedicina. Pela definição

clássica de Daniel Callahn, a bioética é a “determinação, tanto quanto possível, do

que é verdadeiro e falso, bom e mal, em matéria de progresso científico e de

desenvolvimentos tecnológicos na biomedicina”. Vê-se, pois, tratar-se de uma

especialização da ética em sentido amplo, buscando nela as suas bases e fontes de

desenvolvimento. Quer-se aqui referir-se à ética da responsabilidade na visão

consagrada por Hans Jonas, ampliando suas molduras para além das prescrições

éticas do próximo, mas limitadas à esfera mais próxima da interação humana.

“Bioética” é termo novo. Teria aparecido pela primeira vez em 1971, no título de

uma obra de Van Potter, e visaria englobar o conjunto de reflexões éticas aplicadas à

ciência dos vivos. Mais precisamente, tomando por base a etimologia da palavra:

“bio”, que significa vida, mais “ethos”, que significa ética, modo. A bioética chegou

então a ser batizada como ciência da sobrevida; e o “ethos” assumiu o caráter de

morada da vida. Acresce-se que o termo “vida” já reclamava nova significação e nova

compreensão diante dos grandes desafios das ciências, suscitando preocupações a

respeito do verdadeiro sentido da vida e do cuidado que tudo isso requer, em face de

sua inesgotável diversidade - vida dos animais, dos vegetais, enfim, vida em sentido

global.

Apesar de existir a quase impossibilidade conceitual de querer apreender a

distinção e a definição completamente, há quem procure dar à bioética um lugar

particular, considerando-a um estudo sistemático da conduta humana no âmbito da

ciência da vida e do tratamento da saúde, examinada à luz dos valores morais e dos

princípios éticos fundamentais, já tão conhecidos de toda a comunidade acadêmica e

universitária: respeito pelo indivíduo, não maledicência, justiça, fidelidade, veracidade,

confidencialidade. Mas a bioética estuda a moralidade da conduta humana no campo

das ciências da vida, interessando-se pelas questões éticas do nascimento, da vida,

da morte, em particular, seguindo o desenvolvimento recente e as possibilidades da

pesquisa, da terapia biológica e médica. Em suma: aborto, fabricação de crianças
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“prêt-à-porter”, pesquisa médica, clonagem, manipulação genética, sexagem,

eutanásia, experimentação humana, células-tronco embrionárias. Nada escapa à

bioética.

É como se o cavalo de Troia, penetrando o campo do direito, da moral, das

deontologias, chegasse até o ponto de constituir uma hábil máquina de modificação

do verdadeiro sentido das ciências médicas e, quem sabe, de apropriação global do

ser humano. Daí porque médicos, parlamentares, juristas, filósofos, comprometidos

com o exame das doutrinas e mecanismos bioéticos trazem a bioética para o centro

de suas reflexões, como o fazem agora. Sua resposta parece apontar para a

necessidade de humanizar a humanidade, de modo a possibilitar à bioética deter-se

sobre situações que carecem de discernimento, diálogo, comunicação, discussão, a

fim de evitar soluções simplistas e utilitaristas no que concerne à vida. A bioética

obedecerá, assim, a vontade política e permitirá não deixar a ciência sem

consciência, para retomar a fórmula célebre de Rabelais.

A pessoa como fundamento da bioética. A noção de pessoa: qual é o verdadeiro

sentido de pessoa? Pessoa é, para o jurista, o termo mais precioso do vocabulário

jurídico. E por quê? Porque, em princípio, não há pessoa que não seja ser humano.

Ser humano único e igual em direito e em dignidade. A condição de pessoa confere a

cada ser humano uma elevada dignidade, que se manifesta por meio de diversas

perfeições ou até mesmo imperfeições. A raiz etimológica da palavra “pessoa”

encontra-se no latim para significar “personare”, que significa ressoar, ferir com o

som, retumbar. Referia-se inicialmente à máscara de que se serviam os autores

teatrais do período clássico. Máscara dotada de peças metálicas para ampliar a voz

de modo a fazê-la ressoar nos anfiteatros em que se representavam as tragédias

greco-romanas. Em outra acepção, referia-se ao papel representado pelo próprio

ator. Nesse sentido, assim como o personagem exerce seu papel no teatro, a pessoa

atua nos palcos da vida, por vezes em dramas ou, quem sabe, em comédias. E mais:

no momento atual, cabe ao direito selecionar os atores que participaram da vida

jurídica. A noção de pessoa deve vincular-se à suscetibilidade do ente para aquisição

de direitos: “todos os entes suscetíveis de aquisição de direitos são pessoas”. Assim,

todo sistema jurídico, não exclusivamente a lei, deve conter a noção de pessoa. Daí
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porque ser a pessoa humana o fundamento da bioética. Pessoa evoca personalidade:

qualidade de ser pessoa; aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações. Nesse

sentido, é a pessoa o centro de imputação de situações jurídicas ativas ou passivas.

A personalidade constitui um dado extrajurídico, uma vez que não é o direito,

instituição humana por excelência, que confere aos seres a qualidade de pessoa. O

direito limita-se a reconhecer a qualidade de pessoa em cada ser humano.

Falar de pessoa evoca personalidade, falar de personalidade inspira direitos da

personalidade. Os direitos da personalidade são direitos absolutos, atribuídos a toda

e qualquer pessoa em suas projeções na sociedade, exercendo a tutela de valores

inerentes ao homem, tais como a vida, a integridade física, psíquica e moral. São

valores reconhecidos pelo sujeito em virtude da qualidade de ser pessoa. Daí

trazermos a pessoa para o livre desenvolvimento da personalidade e chegarmos a

lembrar que a bioética é a ética no trato da vida e tem por fundamento a pessoa.

Assim, e em decorrência de seu conteúdo e da sua visão multidisciplinar, a bioética

vem alcançando as exigências do desenvolvimento da personalidade e alcança o

esporte, que, de acordo com a Carta Universal e Internacional da Educação Física,

prevê direitos da personalidade na prática do esporte. Fala-se aqui de esportes sem

limites porque se quer dar um enfoque maior a essa condição de esporte, lembrando

que a pessoa tem direito ao livre desenvolvimento da personalidade e que o espírito

esportivo sugere respeito, dignidade, prazer e honra. Respeito ao atleta, espírito

esportivo, integridade, responsabilidade e conduta pessoal. Depois de tudo isso, é

necessária a presença do atleta em formação e do seu treinador. Lembramos que se

o treinador - como imagem e formador de um ser em formação - não cumprir

adequadamente os compromissos assumidos, certamente não poderá ocupar um

lugar que mostre a sua condição de espelho e de modelo. Se puder, teremos um belo

exemplo de ética na atividade esportiva, ressaltando o esporte sem limites e sem

fronteiras, porque vencer é sempre possível. Muito obrigada.

A Sra. Presidente - Agradecemos à Sra. Silma a magna aula sobre bioética e ética.

Realmente, não podemos deixar a ciência do esporte nem a educação física, que

também é uma área do conhecimento, sem consciência. Neste seminário legislativo,

estamos trabalhando o esporte na perspectiva de instrumento de promoção de
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cidadania, de proteção e de garantias de direitos. Quando falamos em garantia de

direitos nos referimos à ética, à promoção da justiça, da verdade, da integridade e da

possibilidade de desenvolvimento integral das nossas crianças e dos nossos

adolescentes. Muito obrigada, Dra. Silma, por suas colocações.

Palavras da Sra. Matilde Fazendeiro Patente

Bom dia a todos. Na pessoa da Deputada Gláucia Brandão, cumprimento as

demais autoridades da Mesa, especialmente o Dr. Genderson Silveira Lisboa, DD.

Procurador do Ministério do Trabalho e Emprego e a Dra. Elvira Cosendey,

Presidente do Fectipa, pelo brilhante trabalho que têm desenvolvido na área da

erradicação do trabalho infanto-juvenil no esporte. A mim, coube falar sobre o

trabalho do Ministério Público no combate ao trabalho infantil no esporte. Ao

Ministério Público compete a promoção dos direitos da infância e da juventude, a

defesa da sociedade, a articulação dos parceiros da rede pública, privada e terceiro

setor, para a proposição de práticas efetivas na garantia desses direitos; além da

responsabilidade social dos diversos setores. O Ministério Público atua em vários

ramos e a Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Belo Horizonte em

diversas áreas na defesa dos direitos da criança e do adolescentes. Como Promotora

de referência na área da erradicação do trabalho infanto-juvenil no esporte,

juntamente com o Ministério do Trabalho e Emprego, realizamos em Belo Horizonte e

na Região Metropolitana de Belo Horizonte algumas atividades para combater o

trabalho infanto-juvenil no esporte. Vamos tratar de um tema diferente daqueles que

me antecederam.

Fiquei sensibilizada com as falas do Sr. Adailton, que afirmou que o esporte tem de

proporcionar prazer, ser prazeroso, e do Reitor da Universidade de Uberlândia, que

disse que o esporte pressupõe alegria. O esporte, como pressuposto de alegria e de

prazer, não pode ser confundido com esporte de rendimento, em que os empresários

de futebol trazem crianças e adolescentes de várias regiões do Brasil para treinar nos

grandes centros esportivos, afastando-os de sua comunidade e da convivência

familiar. São direitos assegurados na Constituição da República as convivências

familiar e comunitária, ratificados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando

falamos sobre esporte de rendimento com crianças e adolescentes, não podemos
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deixar de pensar nos demais direitos que estão por trás disso e que, muitas vezes,

não são respeitados. Crianças e adolescentes são trazidos para Belo Horizonte e

explorados por muitos empresários da área do esporte. Digo especificamente da área

do futebol, em que o Ministério Público teve atuação mais efetiva, mas isso ocorre

também em outras áreas. Crianças e adolescentes são transportados em ônibus para

diversos Estados, sem autorização legal dos pais, do Judiciário ou da Promotoria da

Infância e da Juventude, em condições precárias, sem cuidado, atenção, carinho e a

devida alimentação. Essas pessoas vão para outros Estados realizar testes de

futebol, sofrendo com o distanciamento dos pais e não frequentando regularmente a

escola, outro direito fundamental ferido - o direito à educação. Uma criança ou um

adolescente não pode ser afastado da escola em hipótese alguma, nem para treinar

futebol. Mas, na prática, crianças e adolescentes são levados a Belo Horizonte e a

outros Estados para serem submetidos a testes, sem preocupação com a frequência

escolar. Poucos alcançarão sucesso como profissionais. Qual será o destino desses

meninos? Sofrem grande desapontamento por não serem escolhidos para fazer parte

do time e por não se tornarem profissionais do esporte e voltam para casa de mãos

abanando, sem garantia e sem dinheiro. Não se sabe se são prestadas a essas

crianças assistências material e psicológica, o que é fundamental.

Não podemos aceitar a exploração dos jovens na prática esportiva. O Estado, o

poder público e a sociedade têm de estimular o esporte na comunidade. Menor de 14

anos tem de praticar esporte como entretenimento, como atividade prazerosa, não

como atividade profissionalizante. Sabemos que no esporte - falo especificamente

sobre o futebol - a competitividade é intensa. Esses meninos não são preparados

psicologicamente para isso. Conversamos com vários atletas infantis e juvenis sobre

o seu preparo psicológico para o exercício da atividade. Não o tiveram, nem mesmo

foram submetidos a testes clínicos e a exames médicos para a prática esportiva.

Queremos desapontamento e tristeza para a nossa adolescência, para a nossa

juventude? Sabemos que apenas 1% deles chegará a ser um profissional. E os

outros 99%?

Temos de exigir isso. Sei que a atividade do Ministério Público do Trabalho e

Emprego tem de fazer isso. Muitas vezes, ele não é bem visto pelas diversas
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ramificações da área esportiva, mas é nosso dever cuidar da infância e da juventude.

Achamos que deveria existir, em cada região, um clube, um espaço para que a

criança e o adolescente pudessem ter acesso ao esporte, não só ao futebol, mas à

piscina, ao jogo de tênis, ao jogo de pingue-pongue e à corrida. Na verdade, esse

acesso não é dado completamente à pessoa carente. É muito precário esse acesso.

Basta visitarem as regiões pobres para comprovarem isso. Atuamos nessas áreas em

outras ramificações e vemos que o adolescente fica ocioso depois que sai da escola.

Ele não tem o que fazer. Isso gera mais desigualdade social, pobreza, revolta. Temos

de buscar a inserção da criança e do adolescente na própria comunidade, na família.

Isso é garantia constitucional e deve ser respeitada. Vamos treinar esses meninos de

forma lúdica nos clubes. Vencida a idade, se o adolescente tiver realmente talento

para o esporte de rendimento, aos 14 anos poderá ser escolhido para a prática como

aprendiz. Ele tem de ter direitos assegurados, como bolsa de aprendizado,

assistência física e psicológica. É isso que queremos. Se nossas crianças tivessem

onde treinar, onde praticar esportes, não seriam trazidas pelos empresários para os

grandes centros, muitas vezes só preocupados com lucros. Como Promotores de

Justiça lutamos para que seja respeitada essa idade mínima de 14 anos, para que

sejam garantidos os direitos básicos, a saúde física, a saúde psicológica, um local

digno para morar. Muitas vezes, centros esportivos acolhem crianças como se

fossem centros de acolhimentos, porque essas crianças estão afastadas do convívio

familiar. Eles se equiparam até mesmo a instituições de abrigos, mas não cumprem

as normas básicas do ECA, e uma delas é garantir a convivência familiar. Esse

menino, que tem 14, 15, 16 anos, que está longe de sua família, deve ter garantias. O

empresário de futebol tem de garantir passagem, conforto, dignidade, para que possa

visitar a família em diversas épocas do ano. Vimos adolescentes tristes quando os

entrevistamos. Falando em entrevista, gostaria de tecer meus agradecimentos à

funcionária pública do Ministério Público, Mabel, Assistente Social, que participou

dessas fiscalizações.

O que fizemos até agora? Fiscalização em quatro clubes de futebol, América,

Atlético, Cruzeiro e Vila Nova. Fiscalizamos o trabalho de três empresários que atuam

com adolescentes e crianças atletas, ilegalmente, porque menores de 14 anos não
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podem ser afastados do convívio familiar e não podem trabalhar nem na qualidade de

atleta aprendiz. Fizemos várias entrevistas com crianças e adolescentes, com

empresários em clubes de futebol, oitiva formal com essas crianças e adolescentes

na Promotoria de Justiça, participamos de audiências públicas com empresários e

clubes de futebol. Salientamos que todas essas ações foram realizadas pelo

Ministério Público Estadual, pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério Público do

Trabalho e Emprego. Percebemos menores de 14 anos afastados da convivência

familiar, residindo em locais inadequados, pensões, centros de treinamento, sem

autorização dos pais ou do Juiz da Infância e da Juventude. Aliás, constitui infração

administrativa hospedar criança e adolescente sem a autorização dos pais ou do

Poder Judiciário. Além disso, crianças e adolescentes alojados desnecessariamente,

quando se poderia garantir, sim, a sua permanência na própria família, já que

residente na própria região metropolitana. Descobrimos adolescentes viajando para

participar de competições em ônibus sem a quantidade de assentos necessários ao

transporte de pessoas com segurança. Encontramos adolescentes que desmaiaram,

se sentiram mal, passaram fome, tiveram de ser hospitalizados. Vimos adolescentes

com lesões e, pior, sem o devido tratamento. Quer dizer, o adolescente se machuca,

fica afastado das atividades competitivas, e os empresários não lhes garantem a

assistência mínima necessária. Há ainda adolescentes privados do direito de ir e vir,

como falei anteriormente. Detectamos diversas irregularidades, que continuaremos a

combater na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, na Olegário Maciel, 555.

Pedimos a todos que por acaso tenham conhecimento dessa exploração ilegal da

criança e do adolescente, não só na área do futebol, mas em outras, a respeito de

que não posso citar exemplos, por desconhecê-las, noticiem o fato ao Ministério

Público, peçam providências, que tomaremos as medidas legais para garantir os

direitos dessa criança ou adolescente. Obrigada a todos.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

A Sra. Presidente - Agradecemos à Sra. Matilde e a parabenizamos por suas

ponderações. É um tema árduo, complexo, que precisa ser enfrentado, com vistas a

detectar os problemas e buscar as soluções necessárias para prevenir as nossas

crianças e adolescentes de se verem nessas condições indignas.
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Palavras da Sra. Elvira Cosendey

Bom dia a todos. Na pessoa da Deputada Gláucia Brandão, cumprimento as

demais autoridades da Mesa. Inicialmente, queria ler para vocês o objetivo deste

seminário: buscar, junto às entidades representativas da sociedade civil e dos setores

público e privado, subsídios para a formulação de políticas públicas na área de

esportes para a infância e adolescência; discutir a importância do esporte como

mecanismo de cidadania, de promoção da saúde e de garantia de direitos da criança

e do adolescente; discutir a prática da educação física na escola. Faço essa ressalva,

pois tenho participado das oficinas, e há momentos em que estamos nos desfocando

dos objetivos do seminário. Como Coordenadora do Fórum Estadual, represento aqui

mais de 100 entidades que o compõem, e, em dezembro deste ano, completamos 15

anos de existência. Ao mesmo tempo, quero deixar bem claro que estamos aqui

defendendo, sim, o esporte universal, para todas as crianças e adolescentes, da rede

pública estadual ou municipal e privada. Acreditamos que a prática de esporte, a

educação física é um fator de inclusividade, ela inclui a criança e o adolescente. Não

estamos aqui simplesmente para denegrir a questão do esporte de rendimento. Aliás

foram bem claros Dr. Adailton, o Secretário Rogério e o representante do Comitê

Paraolímpico, quando disseram que o esporte de rendimento é para alguns. Não

queremos que a minoria tome parte e ocupe um espaço maior que a universalidade

de milhões. Não são mil, não são 80 atletas, não são 60 nadadores. Quero falar de

milhões de crianças e adolescentes que não têm acesso à prática esportiva e à

educação física, seja o aluno morador de Belo Horizonte, seja o do interior do

Maranhão. Não estamos aqui contra o esporte. Pelo contrário, o esporte faz parte do

nosso plano estadual de combate ao trabalho infantil como uma das práticas de

inclusão.

Denúncias. Não sou especialista em esporte. Nós, enquanto fórum, recebemos

denúncias sobre as quais falarei rapidamente, em razão do tempo. O próprio “slide”

mostra isso. É uma reportagem do jornal “Estado de Minas” veiculada de 3 a

7/6/2006. A reportagem é de Bernardino Furtado, jornalista do “Estado de Minas”. O

que ele viu? O que ele demonstrou? Existe uma verdadeira exploração. O próprio

nome da reportagem indica: mercado da infância. São crianças e adolescentes sendo
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tratados como mercadorias, com, aliás, a aprovação dos pais, como consequência da

ignorância da família. Normalmente esses meninos que estão no mercado da infância

são oriundos de famílias pobres, que investem tudo. Elas vendem a bicicleta, o

terreno e a cabrita para colocar o dinheiro na mão de empresários gananciosos. Eles

vendem um sonho, e mais de 3 mil meninos passam em cada time, em cada grande

clube de Belo Horizonte. Eles ficam fazendo fila lá para terem oportunidade de poder

exibir o seu futebol, e, com isso, como disse a Dra. Matilde, vários direitos são

violados pelos pais, clubes e, principalmente, empresários gananciosos.

Aqui vemos crianças sob pressão, exatamente quando não têm ainda a maturidade

psicológica e emocional suficiente para dizer que não querem aquilo. A criança

realizará um sonho da família a partir de um olhar diferenciado do empresário. Há

garotos com 9 anos, com 11 anos participando dessa situação. Crianças de 9 anos

são colocadas para treinar com atletas de 17 ou 18 anos, a fim de que amadureçam

rapidamente.

Agradeço muito a fala da Profa. Silma, que fala em bioética, pois devemos lembrar-

nos dela principalmente em relação a crianças em desenvolvimento. A Constituição

Federal nos garante prioridade absoluta para a criança e o adolescente, porque estão

em transformação e desenvolvimento. Esperamos que os profissionais de educação

física também tenham, além da formação adequada, noções de direito e legislação.

O empresário negocia, busca e trafica. Há o tráfico municipal, estadual e

internacional de seres humanos. O futuro à venda. Crianças estão no “site”, e seus

passes são oferecidos na internet.

O estudo sempre fica em segundo lugar. A essas crianças não é oferecida uma

outra profissionalização, pois a ociosidade é imensa. Como a Dra. Matilde disse,

entrevistamos vários adolescentes em profundo estado de depressão aos 19 anos de

idade. E o treinador lhes fala que não têm talento para o futebol. Eles voltam para

casa arrasados, depois de gastar o dinheiro da família, sem levar nada de volta. Além

disso, não levam nem a formação normal, pois ficam prejudicados, já que os torneios

não respeitam o calendário escolar. O Dr. Genderson e a Dra. Matilde, que nos

parabenizaram e a quem, da mesma forma, parabenizamos, pois, realmente,

despontaram nessa questão do combate ao trabalho infantil, propuseram um termo
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de ajuste de conduta. Minas teve a coragem de vir aqui, mostrar o seu rosto e dizer:

“nós somos quem está combatendo a exploração do trabalho infantil no mundo do

esporte”. É lógico que o celeiro maior é o futebol, mas não é só ele. As matrículas

ficam atrasadas, os meninos ficam com péssimo desempenho, e há o assédio, a

angústia, a falta da convivência e o desgaste com telefonemas, pois muitas vezes os

pais moram tão longe que os filhos não conseguem falar com eles e ficam meses

sem contato. Depois de perderem a convivência familiar, como voltarão para casa?

Há a peneira caipira. Quem de vocês, do esporte, nunca ouviu falar nisso? Qual é a

ética e o limite para isso? Há o futuro à venda e a legião estrangeira. Os que vão para

lá ficam oito meses sem escola e voltam como se nenhum direito tivesse sido violado.

Ninguém nunca colocou o dedo nessa ferida.

Será que santo de casa não faz milagre? O Cereso e o Natal foram jogadores de

Belo Horizonte. Por que temos de buscar meninos no Maranhão? Por que temos de

mandar os meninos de Ipatinga para São Paulo? Por que temos de buscar meninos

do Sul da Bahia para jogar no Rio Grande do Sul? Estamos com a Dra. Vanessa, que

se manifestou ontem aqui. Queremos escola equipada, com quadras pintadas. Vocês

sabem disso melhor do que nós, que estamos na defesa dos direitos garantidos às

crianças e aos adolescentes.

Por que não saímos deste seminário com um plano estadual de esporte, como o

Plano Estadual de Combate ao Trabalho Infantil? Temos de criar um plano estadual

de esporte e, no PPAG, temos de assegurar os recursos. No PPAG, apresentei uma

emenda para a não redução do recurso para a escola de tempo integral. No ano

passado, foram previstos R$130.000.000,00, foram executados R$109.000.000,00, e

a proposta para 2011 é de R$105.000.000,00. Espero que os legisladores desta Casa

aprovem a minha emenda, para que seja mantido o valor de, pelo menos,

R$130.000.000,00 para as escolas de tempo integral. Se tivermos essas escolas de

tempo integral, com esporte e com professores bem-remunerados e bem-habilitados,

como aprendi ontem, não haverá trabalho infantil e crianças exploradas no mundo do

trabalho. Essa é a nossa meta.

Desculpem-me, mas, realmente, fico muito emocionada. As desilusões vão para a

Europa e voltam. Não fui eu quem disse isso, mas as reportagens. Fomos lá e
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comprovamos.

Isso é um quarto. Os meninos viajaram a noite inteira desde São Paulo e ficaram

trancados no quarto. Eu, a Dra. Matilde, o Genderson, a Cristiane, que é Auditora

Fiscal, a Mabel, que está aqui, chegamos lá e vimos que os meninos estavam

mantidos em cárcere privado. Eles viajaram a noite inteira para fazer um teste em um

dos grandes clubes de Belo Horizonte.

Esse é um dormitório coletivo de um time grande e não de um da segunda divisão.

Isso é muito pior, e mostrarei a vocês. Vejam a ociosidade. Onde está a

profissionalização?

Sabem o que têm de lazer? Sinuca. Foi a única coisa que vimos. Por que não têm

uma sala de informática? Por que não oferecem outra profissionalização? A bagunça

é generalizada: eles mesmos lavam suas roupas. Os dormitórios são fétidos. Isso

aqui é uma escola. O Prefeito liberou a escola do Município para abrigar os meninos.

Isso não é segunda divisão, eles haviam saído de lá, de ônibus, sem nenhuma

autorização, sem nenhuma regularização, para virem jogar em um grande time de

Belo Horizonte. Era também mantido por um grande time de Belo Horizonte. Isso fica

em Divinópolis.

Cortinas. A busca da privacidade. Isso foi abolido no ECA, em 1999. Eu era

servidora da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor - Funabem -, quando

enfrentamos essa batalha, ou seja, os dormitórios coletivos. Banheiro sem porta. A

intimidade é totalmente devassada nos pequenos e nos grandes clubes. Pergunto: o

professor de Educação Física é conivente com essa situação? Será que devemos

ficar indignados com isso? As roupas são encardidas e mal lavadas. Sabem onde

tomavam água? Em latinhas de massa de tomate. Isso é um quarto, em que dormem

dois meninos. Eles levam colchão, cobertor, roupa de cama e dormem assim. Isso é

um dormitório. As paredes estão todas mofadas. Vejam o estado dessa parede. Não

havia chuveiro. Eles estavam mudando para essa casa nova. Esse lado ninguém

mostra no futebol. Ociosas. Essas crianças, com menos de 14 anos, não têm nada

para fazer na parte da tarde.

A escola. O que realizamos? Em julho foi constituído um grupo do Ministério Público

do Trabalho, Ministério Público Estadual e Ministério do Trabalho e Emprego. Temos
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muitas fiscalizações, porque, além dos clubes de Belo Horizonte, fiscalizamos

também os clubes do interior. Continuaremos fiscalizando. Em 2007, viemos aqui

denunciar essa situação.

Participamos do programa “Esporte TV”, com propostas de grandes clubes. Houve

o fechamento, pela 23ª Promotoria, de uma casa, na Pampulha, que abrigava 21

meninos. Alguns dormiam em banheiros. Na geladeira não havia nada para comerem.

Até quando iremos conviver com os Robinhos da vida? Por que nunca crescem?

Por que será que não crescem? Qual é o comportamento inadequado dos jogadores

de futebol, que chegam da Europa e desejam voltar para favelas? Por que se enchem

de bebidas alcoólicas? Qual é o mundo que amadurece precocemente esses jovens?

Até quando atletas serão violentadas sexualmente? A mãe de uma jovem era médica,

mas não percebeu que sua filha estava sendo violentada sexualmente. Em todos os

clubes, grandes e pequenos, recebemos denúncias de pedofilia.

E os limites? Qual é o limite do recorde? Qual é o limite do esporte de rendimento?

Conforme esse estudo francês, em 2029, nenhum recorde será batido. É isso o que

desejamos para as nossas crianças? Estamos buscando o quê? Qual limite

queremos?

Cartão vermelho para o trabalho infantil. Estamos lançando agora, Dra. Gláucia, a

nossa campanha: não queremos o trabalho infantil nem a exploração sexual de

crianças e de adolescentes na Copa das Confederações, na Copa do Mundo e nas

Olimpíadas. Que o Brasil não nos envergonhe ao sediar esses grandes momentos do

esporte.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

A Sra. Presidente - Parabenizamos a Sra. Elvira pela sua veemência, pelas

informações que nos trouxe, pela forma como tratou o tema, pela sua luta e pela sua

indignação, que é também de todos nós. Creio que todos repudiamos, como

professores de Educação Física, como profissionais, qualquer prática esportiva que

prejudique o desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes e que viole os

direitos das crianças. Temos de nos unir nesta causa do combate ao trabalho infantil

no esporte em condições totalmente inadequadas. Conte conosco, Sra. Elvira, nessa

campanha em prol dos direitos das crianças e dos adolescentes de Minas Gerais.
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Palavras do Sr. Genderson Silveira Lisboa

Após uma manhã exaustiva, com várias apresentações, estamos chegando ao final.

Prometo fazer um esforço para não cansar mais ainda os senhores com minha

exposição. Agradeço o convite que recebi do Presidente desta Casa, Deputado

Alberto Pinto Coelho, para discutir esse importante tema. Cumprimento a Deputada

Gláucia Brandão e o Deputado João Leite, as demais autoridades da Mesa, os

professores de Educação Física, os educadores, as senhoras e os senhores que

estão presentes para discutir esse tema.

Meu nome é Genderson Lisboa e sou Procurador do Trabalho, membro do

Ministério Público do Trabalho. Talvez o convite me tenha sido formulado em razão

da minha atividade profissional, na qual enfrento a questão do trabalho infantil no

esporte.

O tema proposto é “Trabalho infantil no esporte”, incluído em um seminário que tem

como foco maior o esporte, a infância e a adolescência. O tempo é curto; portanto,

trataremos diretamente do tema objeto do nosso estudo.

Quando tratamos do direito da criança e do adolescente com um enfoque jurídico,

não podemos deixar de considerar o dispositivo constitucional que está na

transparência, que é o art. 227 da Constituição da República. Esse artigo é um

paradigma, a partir da Constituição de 1988, no enfrentamento da questão da infância

e da adolescência.

Até então, pelo sistema jurídico e pela sociedade brasileira, criança e adolescente

não eram enxergados como sujeitos de direitos. Hoje são, pois, desde 1988, a

Constituição diz que a criança e o adolescente são sujeitos de direitos e que quem

deve garantir esses direitos somos todos nós, ou seja, os responsáveis pela infância

e adolescência, a família, a sociedade e o Estado. Todos somos responsáveis, e os

direitos são fundamentais. O que isso quer dizer? Esses direitos são irrenunciáveis,

não podem ser derrogados, ainda que o menor assim queira, ainda que o pai do

menor assim queira. Por exemplo, a escola: nenhum pai tem direito de dizer que seu

filho não pode estudar, pois a Constituição não permite. A escola é um direito

fundamental, e a criança tem acesso a ela, mesmo que seja a contragosto da família.

Não podemos abrir mão, em hipótese alguma, de nenhuma criança ou adolescente.
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A proteção especial da criança e do adolescente abrange também aspectos

relacionados ao trabalho, e nosso sistema constitucional é rigoroso. A Constituição

diz que é proibido o trabalho do menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a

partir dos 14. O Estatuto da Criança e do Adolescente define o que é criança e

adolescente - e acredito que isso seja do conhecimento de todos -, mas não nos

custa ressaltar: de 0 a 12 anos, é criança; de 12 a 18 anos, é adolescente. O trabalho

de criança é vedado na Constituição da República. E a Constituição é clara: qualquer

trabalho é vedado. Essa é uma diretriz constitucional. Além disso, existem outras

normas constitucionais que tutelam o trabalho do adolescente, quando permitido. Por

exemplo, é proibido o trabalho insalubre, perigoso, noturno, enfim, qualquer trabalho

que coloque a criança e o adolescente em situação de risco - não tecerei

considerações sobre essa norma, pois objetivarei mais examinar o aspecto do

esporte. Mesmo nas hipóteses em que é permitido o trabalho do adolescente, não se

pode abrir mão, em razão do trabalho, dos direitos fundamentais que acabei de citar

para os senhores. O fato de um adolescente estar em situação de trabalho autorizado

pelo ordenamento jurídico não justifica que ele fique fora da escola, que não tenha

direito à convivência familiar e comunitária, que não tenha acesso à

profissionalização. Aqueles direitos fundamentais têm que ser respeitados mesmo em

relação a jovens que estão trabalhando com autorização da ordem jurídica. Além

desses direitos fundamentais, há também a necessidade de garantia dos direitos

trabalhistas e previdenciários. Nossa Constituição estabelece que o menor e o

adolescente, quando autorizados a trabalhar, têm que ter assegurados seus direitos

trabalhistas. Trabalhar sem direitos é inconstitucional.

Como estamos falando de trabalho infantil no esporte, achei importante trazer à

reflexão um dispositivo da Constituição da República: o art. 217, que deveria ser do

conhecimento de todo profissional do esporte e da área de educação física, pois é

importantíssimo. Ele não está transcrito, mas captei qual seria sua mensagem mais

importante. Em primeiro lugar, vem o papel do Estado, que deve ser o de fomentação

da prática esportiva formal - a que tem regulamentos, como, por exemplo, o esporte

de competição, que tem regras a serem observadas - e não formal - os esportes

lúdicos, como o frescobol, que não seguem regras rígidas para sua prática. Isso está
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na Constituição, que delineia o modo como o esporte se manifesta na nossa

sociedade. São três as formas: a primeira e mais importante é o desporto

educacional; a segunda é o desporto de participação e lazer; e a terceira é o desporto

de alto rendimento. Como bem lembrou a Elvira, nosso objetivo neste seminário é

buscar subsídios para discutir políticas públicas voltadas para o esporte na infância e

adolescência; então, deveríamos estar atentos à Constituição, que estabelece que a

prioridade na destinação de recursos públicos para o esporte deve ser o desporto

educacional. Pode-se investir em projetos específicos para o desporto de alto

rendimento, pois não há vedação legal, mas a maioria dos recursos deve ser voltada

para o educacional. E a razão é muito simples - a Secretária de Educação e a Elvira

falaram muito bem disso -: o desporto educacional é inclusivo, quer abarcar todos os

alunos das redes pública e privada. Queremos que todos os alunos pratiquem esporte

na escola, com um profissional adequado e acompanhamento. O desporto de alto

rendimento, ao contrário, é seletivo, para poucos - não é para todo o mundo.

Então, o recurso público, que tem de atingir toda a população, é óbvio que tem de

ser direcionado prioritariamente para o desporto educacional, e não, para o de

rendimento. Se há uma diretriz que se possa tirar, e não, um subsídio; se há um

mandamento constitucional na elaboração de políticas públicas, é este aqui: temos

que direcionar os recursos para o desporto de educação. E isso é responsabilidade

dos membros desta Casa, que têm mandato democrático colhido nas urnas. Têm de

cumprir o que está na Constituição, e a responsabilidade é grande, porque é nesta

Casa que são aprovados os orçamentos públicos. É aqui que se diz o quanto gastar e

em que gastar. Sabemos que o cobertor é curto para quem tem esta enorme

responsabilidade de votar o Orçamento do Estado, que é complexo. Mas é preciso

dar atenção a isso. Não posso dizer aos senhores se esse dispositivo está sendo

observado, se os recursos públicos destinados ao esporte estão sendo investidos

prioritariamente no desporto educacional. O meu receio é que tenhamos um enfoque

muito específico no desporto do rendimento, esquecendo-nos do que é primordial,

que é o desporto educacional. A Constituição, nesse artigo, revela quando o esporte

passa a ser trabalho. O esporte pode ser praticado de forma profissional, como uma

profissão, como um trabalho, e de forma não profissional. Eu pratico esporte não
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profissional, bato minhas peladas, jogo minha peteca de modo não profissional. O

esporte pode ser um trabalho, e o Deputado João Leite sabe disso como ninguém. A

partir do momento em que ele é praticado como trabalho, tem que ter direitos, tem

que respeitar os limites de idade para a criança e para o adolescente. E o poder

público tem de incentivar o lazer, que é a forma de desporto de participação. Vi uma

exposição aqui hoje sobre a criação de praças para a prática de lazer, que não é um

desporto educacional, não é um desporto de rendimento, mas uma prática de lazer. O

esporte tem esse viés de proporcionar o lazer, de proporcionar o congraçamento, de

proporcionar a convivência harmoniosa entre as pessoas.

Falando de legislação pertinente ao mundo do esporte, não podemos deixar de falar

sobre a Lei Pelé, que não é destinada apenas ao futebol. É uma lei que regula o

desporto. Do ponto de vista de um operador do direito, como eu e outros colegas, há

algumas críticas, construtivas, obviamente. É uma lei que tem a sua interpretação

complexa. Ela associou várias emendas e perdeu um pouco de sistematização.

Quando ela trata de um atleta em formação, temos muita dificuldade em conformar a

referida lei com a Constituição. Sabemos que qualquer lei infraconstitucional deve

observar os ditames da Constituição. Para nós, juristas, esse diploma é

extremamente complexo, mas vou destacar alguns pontos. O que acho mais

importante nessa lei é o seu art. 3º. Esse artigo vai mostrar como se identifica o

desporto de rendimento, o desporto de participação, o desporto educacional. A Lei

Pelé diz que o desporto educacional deve evitar seletividade, que é típica de esporte

de rendimento. Este só pratica quem tiver o potencial para se tornar um atleta

profissional. Os pernas de pau não praticam esporte de rendimento porque não

passam na seleção. No esporte educacional, o aluno, tendo ou não habilidade, tem

direito de praticar o esporte. O professor de Educação Física não pode segregar a

criança que não tem habilidade para o esporte na hora da aula. Ele tem que integrar.

O que se busca nas competições esportivas não são os resultados. Tive oportunidade

de assistir a competições esportivas educacionais, e a participação de todos era

obrigatória. Não tem reserva. Se a criança está lá, irá participar. Não é como o

esporte de rendimento, em que às vezes a criança viaja com a equipe e nem entra

em campo.
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Isso frustra, desestimula e não pode existir dentro da escola. Não há seletividade

porque não há hipercompetitividade. Por quê? Porque a busca, o foco não é o

resultado. O foco é o desenvolvimento integral do indivíduo e sua formação para o

exercício da cidadania. Esse é o objetivo do desporto educacional. O desporto de

rendimento tem o foco no resultado, em ganhar. Não está errado, mas não podemos

misturar. Não podemos confundir desporto educacional com desporto de rendimento.

As premissas são completamente diferentes, e a lei nos dá a forma de qualificar. O

deporto de lazer é o mais fácil. É feito pela maioria de nós, buscando a integração

social, a saúde, é a caminhada pela manhã a fim de colocar em dia o sistema

cardiorrespiratório. Isso é desporto de lazer voltado para a saúde e também está

consagrado na Lei Pelé. A Lei Pelé qualifica o esporte que se torna trabalho. É

justamente a prática de desporto de rendimento. Pode ser de maneira profissional,

conforme a lei, com contrato de trabalho, ou pode ser não profissional, ou seja, sem

contrato de trabalho, mas recebendo patrocínio. Quando a lei diz sem contrato de

trabalho não é o mesmo que dizer que é sem trabalho. A relação com o vínculo de

emprego é espécie do gênero relação de trabalho. O atleta que não tem vínculo de

emprego com ninguém, mas que pratica esporte como fonte de subsistência própria e

de sua família, recebendo patrocínio, também é um trabalhador do esporte.

Poderíamos chamá-lo de trabalhador autônomo do esporte.

Em seu art. 29, a Lei Pelé determina que só a partir dos 16 anos pode haver o

primeiro contrato profissional. Perfeito. A Constituição prevê isso. Em seu § 4º,

estabelece que o atleta não profissional em formação, maior de 14 anos, pode

receber auxílio financeiro, o chamada Bolsa Aprendizagem, para a prática desportiva.

O que é isso? Uma aprendizagem esportiva. No mundo jurídico, quando

interpretamos a Lei Pelé, vemos a criação de uma modalidade especial de

aprendizagem profissional. É o atleta aprendiz. É trabalho? Sim. Por isso se prevê 14

anos. A prática de esporte de rendimento tem limites éticos e legais que devem ser

observados. Existem outros direitos assegurados por meio da Lei Pelé para a prática

desportiva do adolescente. Destaquei alguns como assistência médica, odontológica,

psicológica, seguro de vida, ajuda de custo para transporte e instalação adequada.

Destaco, ainda mais, a exigência legal da presença de um corpo de profissionais
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especializados em formação técnico-esportiva. Ou seja, é imprescindível que o

profissional da educação física esteja nesses centros de treinamentos de atletas em

formação onde se pratica esporte de rendimento. Por quê? Se isso não ocorrer, pode-

se colocar em risco a integridade física desses jovens. Uma carga de trabalho

inadequada para uma pessoa em crescimento, em formação, pode inviabilizar a

prática desportiva desse jovem. A Lei Pelé reconhece a importância da presença de

um profissional da área de esporte. Trata-se de um direito assegurado ao

adolescente que tentará a carreira de atleta profissional.

Temos algumas conclusões. A primeira é a de que o esporte de rendimento

configura trabalho. Logo, deve observar limites, inclusive os previstos na Constituição,

como a idade. A formação profissional completa só é permitida a partir dos 16 anos.

Com menos de 14 anos, em tese, o esporte de rendimento configurando trabalho é

vedado. Além disso, para a prática de esportes, é necessário respeitar os direitos

fundamentais previstos na Constituição, entre eles a convivência familiar e o acesso à

escola, que não podem ser esquecidos. Por fim, a presença do profissional de

educação física é indispensável na formação desses atletas. Trata-se de uma

garantia da legislação de que o direito desses atletas serão observados. É preciso

destacar o risco que se corre ao colocar crianças e adolescentes, ainda não

preparados, na prática de esportes de rendimento. O primeiro risco é o fisiológico,

pois podem sofrer lesões graves que inviabilizam a prática do esporte. Depois, temos

os riscos psicológicos. Uma vez, ouvi uma palestra de um professor da Universidade

Federal que é doutor em psicologia do esporte. Ele disse que colocar um atleta em

idade precoce para a prática de esporte de rendimento pode desestimulá-lo em

relação àquela atividade. A cobrança é alta, a disciplina é rígida, e a criança e o

adolescente, na primeira idade da adolescência, não estão preparados para esse tipo

de cobrança precoce, que pode matar o futuro de um atleta que teria potencial para

ser atleta de ponta. Além disso, não podemos tolerar esse risco, que é um sacrifício a

seus direitos fundamentais, que são a convivência familiar, a educação e

principalmente o acesso à escola.

Outro tema que também deve ser enfrentado é o abuso sexual, a pedofilia. Como a

Elvira disse, existem denúncias de difícil apuração. O menor não denuncia nem para
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o pai. Quando denuncia para o pai, este, na intenção de protegê-lo, não leva ao

conhecimento das autoridades competentes. Quando leva, a prova é difícil. Então, as

condenações são poucas, mas o fato existe. E a melhor forma de tratar esse tema é a

prevenção, cumprindo as normas legais. Pelo interesse da criança e do adolescente,

queremos prevenir para que esse tipo de monstruosidade não ocorra.

Peço desculpas à Mesa por ter extrapolado meu tempo em alguns segundos.

Encerro minha exposição e agradeço a atenção de todos.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

A Sra. Presidente - A Mesa agradece a palestra do Sr. Genderson Silveira, suas

colocações, e parabeniza também a Promotoria do Trabalho e seu trabalho como

Procurador, seu compromisso com o combate ao trabalho infantil, não só no esporte

como também em todas as áreas.

Sinto-me muito à vontade, porque sou representante da Assembleia no Conselho

Estadual da Criança e do Adolescente, que este ano fez um belo trabalho, um plano

de combate ao trabalho infantil, um instrumento importante, do qual participamos. O

Plano Estadual de Esportes, que é decenal, está sendo elaborado, e temos a certeza

de que, no ano que vem, estaremos com vocês para debatê-lo. Em 2010, haverá a

conferência estadual, e um de seus objetivos é debater esse plano para os próximos

10 anos, com ações, metas e estratégias para o esporte em Minas Gerais. Contamos

com a participação de todos vocês. Rogério afirmou que o Plano está sendo

elaborado e será debatido em toda Minas Gerais. A Assembleia será parceira do

governo do Estado na elaboração desse plano.

Agradecemos de pronto a todos vocês que estão aqui participando e a nossos

expositores, pelas apresentações e considerações que fizeram.

Esclarecimentos sobre os Debates

A Sra. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates. A Presidência

informa ao Plenário que os participantes poderão formular perguntas aos expositores.

As questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente, com inscrição

prévia. Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes que

fizerem uso do microfone que se identifiquem e sejam objetivos e sucintos,

dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de até
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3 minutos para fazer a sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as

respostas.

Informo a todos os telespectadores da TV Assembleia que é possível participar de

nossos debates pelo “e-mail” seminario.esporte@almg.gov.br e pelo tel. 0800-7092-

2564.

Informamos também que o conteúdo das palestras apresentadas no seminário

estará disponível no “hotsite” do evento, dentro da página da Assembleia na internet,

no endereço www.almg.gov.br.

Debates

A Sra. Presidente - Como já há bastantes perguntas e temos uma limitação de

tempo, solicito aos senhores palestrantes que elejam uma pergunta para responder.

Se puderem, sintetizem todas em uma só. A Mesa assume o compromisso de

encaminhar por “e-mail” as respostas às perguntas que ficarem prejudicadas. Com a

palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Gostaria de iniciar minha participação respondendo a

perguntas a mim encaminhadas. A Maria Diniz pergunta: “Por que os idosos não

foram contemplados neste seminário tão importante, quando sabemos da situação

em que se encontram em asilos e em casas de apoio?”.

Atribuo a culpa ao Prof. Paolucci, que está ali atrás e que provocou a Assembleia

Legislativa para que realizasse este seminário especificamente voltado para a

questão da criança e do adolescente, o que não implica que não possamos tratar

daquele tema tão importante. Espero que a Assembleia Legislativa seja provocada

também para discutir esse tema tão importante. Não é, de maneira alguma,

discriminação, porque o esporte é muito importante para essa idade à qual estamos

todos chegando. Hoje pela manhã já fiz minha ginástica. Preciso melhorar minhas

condições.

César Maciel, do Conselho Municipal de Esportes de Sete Lagoas: “Parabenizando-

os por todas as iniciativas a favor do esporte, gostaria de saber como acreditar ser

possível melhorar a aplicabilidade da Lei Estadual de Incentivo”. César, acreditamos

muito na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. Ela tem algo diferente e que é muito

importante: não entra na principal arrecadação do governo do Estado, que é o ICMS
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corrente. A Assembleia aprecia, todo ano, o Orçamento. Então, quando retiramos

dinheiro do ICMS corrente, estamos retirando possibilidades da Assembleia para

analisar, emendar o Orçamento, porque retiramos recursos deste. Vejam que, agora,

o governo federal, que já fica com 70% da arrecadação de tudo, resolve desonerar do

IPI, zerar a alíquota do IPI, primeiro, o dos automóveis e, agora, o dos móveis. Isso é

legal, só que o IPI tem de ser dividido com Estados e Municípios. Os Estados e

Municípios estavam esperando essa arrecadação e não a terão. Por que o governo

não abriu mão de contribuições como a Cofins? Porque, esta, Estados e Municípios

não recebem. Só eles recebem. Abriram mão do Imposto de Renda na Lei de

Incentivo ao Esporte, mas esse imposto, Estados e Municípios também recebem.

É importante esclarecer que a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte está ligada à

dívida ativa do Estado. Darei o número fornecido pela Advocacia-Geral do Estado. Os

recursos inscritos na dívida ativa do Estado de Minas Gerais são de

R$26.000.000.000,00. Então, acredito muito. O Secretário Rogério Romero, com sua

equipe, tem feito um trabalho rápido, ágil, na análise dos projetos que estão

chegando. A única coisa que pode evitar a destinação dos recursos para o esporte é

não haver projetos. Talvez, nesta semana, tenhamos R$3.000.000,00 para o desporto

educacional. Empresas inscritas na dívida ativa do Estado que aplicarem na

implementação do xadrez na escola receberão aproximadamente 70% de desconto

em multas e correção da sua dívida. A própria Advocacia-Geral do Estado está

trabalhando para que as empresas façam opção por isso. Aproximadamente 90% das

siderúrgicas de Sete Lagoas foram fechadas durante a crise, mas elas estão voltando

com dívida e negociando-a com o Estado. E, mais, creio que é a melhor lei, porque

não mexe com o ICMS corrente. Quanto ao dinheiro para saúde, para educação, para

o orçamento do Estado... Estamos buscando dinheiro na dívida ativa, que, em tese,

seria um dinheiro perdido, mas é um dinheiro encontrado e que dá oportunidade para

nossas empresas terem condições de pagar suas dívidas e investirem no esporte.

Portanto, acredito muito.

Finalmente, gostaria de falar algo com todo o carinho para a Elvira, por quem tenho

a maior admiração, por sua luta e seu trabalho em favor das nossas crianças. Falarei

como ex-jogador de futebol, Elvira. Ao ver a figura do Robinho chupando o dedo,
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fazendo uma homenagem ao filho, fiquei pensando em todos os meus companheiros.

Convivi com eles durante toda a minha vida e ainda convivo. Alguns estão em idade

mais avançada, outros já faleceram. Uma coisa importante é sabermos que no nosso

país o jogador de futebol é muito discriminado. A realidade está distante do que as

pessoas falam ao dizerem que este é o país do futebol. Só em 1976 tivemos a nossa

legislação reconhecida. Não tínhamos profissão ou carteira assinada, não tínhamos

absolutamente nada. Portanto, entendo o fato de muitos terem ido para a Europa e

terem saudade da vila em que nasceram.

Nasci numa vila, na Vila Oeste, e até hoje tenho saudades de lá. Mas a Via

Expressa cortou a nossa vila ao meio. Tenho saudades dos meus amigos de infância

e de todas aquelas coisas. Se pudesse, gostaria de voltar para lá e rever os meus

amigos de infância e o nosso primeiro time de futebol, que ganhou o campeonato da

Vila Oeste. Com 5, 6, 7 anos de idade, já disputávamos campeonato. É uma outra

realidade, que está no nosso coração e na nossa cabeça. Sou criança das Copas de

1958 e de 1962. Eu era o Gilmar no gol, o goleiro da seleção brasileira. Ouvia os

“speakers” gritarem: “Agarra, Gilmar” e os imitava. Muitos foram para a Europa, assim

como eu. Isso me fez crescer muito. Queria fazer dois cursos, Educação Física e

História. Não consegui fazer Educação Física, porque até hoje não aprendi a nadar,

mas fiz História. Achava que não conseguiria estudar jogando futebol. Mas o Heleno

fez Educação Física quando ainda jogávamos. Lembro-me dele estudando na

concentração. Muitas vezes, às 18 horas - o jogo seria às 21 horas -, o Heleno estava

estudando. Não entendia como conseguia estudar se teríamos um jogo dali a pouco.

Gostei demais da sua apresentação. Essa é uma grande oportunidade de

transformação social da criança, do jovem brasileiro. Talvez, seja a única. Meu filho

está jogando na categoria de base, e o time dá aos jogadores todas as condições. Fui

lá e vi onde os jogadores moram; eles têm toda infraestrutura. Toda a formação deles

é feita por professores de universidade. Uma escola adotou a equipe, e cada jogador

tem treinamento individualizado. Como a minha mãe falava sempre - muitos aqui não

tomaram banho de bacia -, precisamos ter cuidado para jogar fora a água do banho,

mas não jogar a criança junto. É um desabafo de um jogador de futebol brasileiro.

Recentemente, a revista “Veja” divulgou que os grandes embaixadores brasileiros
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são os missionários religiosos e os atletas, que estão dando um grande exemplo no

exterior. Temos vários deles, mas não vou citar nomes para não cometer nenhuma

injustiça. Minhas filhas, por exemplo, passaram pelo Minas Tênis Clube, no vôlei, e a

minha esposa jogou lá durante 20 anos. Ou seja, tiveram uma formação física

excepcional e estão muito bem. Sei que vocês estão fazendo um trabalho importante

na defesa da criança e do adolescente. É um sonho de todos nós. Sou um ardoroso

defensor desses novos regulamentos para a criança, mas temos algumas

especificidades no esporte que precisam ser analisadas com cuidado.

Temos várias perguntas e um “e-mail” do Arthur Fernandes Amaral, que diz o

seguinte: “A Educação Física para os jovens é um assunto que está sempre me

tocando e é de meu interesse. Sou seu admirador desde criança, principalmente

quando ainda defendia as cores do glorioso Clube Atlético Mineiro. Naquela época,

quando você era vizinho do meu tio Paulo Haddad, na Rua Prof. Eugênio Rubião,

Sion, pedia ao meu pai para estacionar perto do seu prédio na expectativa de vê-lo.

Sempre gostei muito de esporte e não tive dúvida de fazer vestibular para

Educação Física. Hoje curso o 4º período na Fumec, turno da manhã, inclusão,

contato com a Profa. Ingrid Lobo. Para completar a admiração da minha infância,

quando ia buscar o meu pai no serviço, na Cidade Nova, no Cetec, na época de

eleição para Deputado, eu dizia: “Lá vai o Zão Leite”. Quero agradecer muito ao

Arthur Fernandes Amaral o “e-mail” enviado. Ele também fala sobre o Heleno e o

Atlético. Arthur, depois darei retorno a você. Muito obrigado.

A Sra. Presidente - Com a palavra, a Sra. Matilde.

A Sra. Matilde Fazendeiro Patente - É difícil escolher uma pergunta. Vou escolher

uma, aleatoriamente: “Vivemos em um País e em um mundo capitalista ao extremo.

Como conter o acesso de menores, a maioria pobre do ponto de vista financeiro, se o

futebol visa o lucro?”. Pergunta de Deusdedit.

Queremos que essa criança pobre, que não tem acesso à prática de esporte no

Minas Tênis e que pratica esporte em local que o pai não pode fiscalizar, seja

respeitada em seus direitos. Embora tenhamos exemplos notáveis e brilhantes, como

o Deputado João Leite, o seu filho e a sua filha, queremos garantir o acesso à prática

esportiva às crianças, às pessoas pobres e lutadores, mas no seio das suas famílias,
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nas cidades e nos bairros onde moram, nas escolas em que estudam. Vamos garantir

a essas pessoas a prática de vários esportes nas escolas e também nas

comunidades, pois as escolas entram de férias. Deveria ser criado um centro

esportivo como o Minas Tênis. Mas esse clube atende somente a quem tem condição

financeira de comprar sua cota, ou seja, a pouquíssimas pessoas. Queremos garantir

que a criança de uma comunidade pobre possa viver naquela comunidade e não ter

nostalgia de ter sido afastada do seu meio, da sua família. Até os 14 anos, a criança

pode praticar esporte na sua cidade, treinar e se divertir. Pode até treinar, desde que

não haja essa seleção tão rigorosa, massacrante e opressora e a competitividade

oriunda do trabalho no esporte. Houve também uma pergunta em relação à idade.

Não sou eu quem estabelece esse limite, mas a Constituição. O Dr. Genderson,

Procurador do Trabalho, já falou sobre isso, mostrando onde está a fundamentação

legal dessa idade. É preciso dar à criança ou ao adolescente a oportunidade de

praticar esporte, para depois ser destacadado para o esporte profissional, o que pode

acontecer na base, na própria comunidade, sem tirá-lo da sua família.

A Sra. Presidente - Agradecemos à Sra. Matilde e passamos a palavra à Sra. Elvira.

A Sra. Elvira Cosendey - As perguntas a mim dirigidas foram feitas por Rogério de

Oliveira Costa e Hélio Emiliano. Ambas refletem as questões da inclusão, das

afirmativas e da escola rural. A questão da escola rural ainda é um desafio neste

país, tanto no programa de erradicação do trabalho infantil quanto no esporte. Estão

perguntando o que temos feito em relação ao trabalho infantil. Para responder a isso,

vou mostrar aqui dois cartazes: um é sobre o trabalho infantil no Brasil. Começamos

com 8,4 milhões, mas hoje a pesquisa nacional de amostra por domicílio demonstra

que temos 4,4 milhões. Mas é gente “pra caramba”. Temos ainda muitas crianças e

adolescentes no trabalho infantil. Caminhamos? Caminhamos. Melhorou? Melhorou,

mas ainda falta muito. Qual é a resposta para esses 4 milhões? Vou mostrar à

Raquel.

A resposta nossa é que queremos manter os R$130.000.000,00 no PPAG para a

escola em tempo integral. Não entendi por que caiu esse recurso. Tenho admiração

pelo nosso eterno atleta, embora ele seja cruzeirense. Não quis jogar, João Leite, as

crianças junto com a água. Quando a Dra. Matilde falou, sabíamos que estávamos
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falando da exceção, da nata, da pessoa esclarecida, dos atletas que deram certo, de

você, Deputado João Leite, do Heleno, do Tostão, do Sócrates, do Raí, que esteve

conosco no programa de aprendizagem. Esses jogadores foram incluídos nos

programas sociais e têm muito o que fazer e contribuir pelo bom exemplo. Mas a

grande maioria não tem essa verdade. Minha luta não é pelos atletas de rendimento,

porque estes estão muito bem assessorados. Quero isso para os 20 milhões que

estão na Secretaria de Educação e, como a Dra. Vanessa falou, não há quadras, uma

não é suficiente, e não há recursos. Estou falando das políticas especiais. As

especiais são para quando as básicas falharem. Quero a política de educação, a de

saúde, a dos esportes que vão atingir milhões de pessoas, para que não tenhamos

de ter medidas socioeducativas, para não virmos aqui aprovar emendas populares de

emendas educativas. Quero aprovar emendas para o Rogério, para o Romero, para a

Dra. Vanessa. Quero aprovar medidas para as políticas básicas, que incluem milhões

de crianças e adolescentes. Obrigada.

A Sra. Presidente - Muito obrigada, Elvira. O nosso desafio é desenvolver essa

política pública que universaliza, que democratiza o acesso de todas as crianças e

adolescentes ao esporte e lazer. Realmente, é um desafio para o poder público em

todas as esferas do Estado. Com a palavra, o Sr. Rui Martins, para fazer uma

pergunta oral.

O Sr. Rui Martins - Boa-tarde a todos. Cumprimento a Deputada Gláucia Brandão e

o Deputado João Leite, por quem cumprimento as demais autoridades. Aceitei a

provocação da Dra. Elvira porque achei que ela era uma pessoa maravilhosa, mas,

durante sua fala, percebi que tem um defeito grave, porque é cruzeirense. Aceitei sua

provocação quando fez aquelas denúncias. Faço-lhe uma sugestão, depois que a

senhora perguntou onde fica o profissional da educação física nessas coisas. Toda

mãe é sábia, independentemente de ser letrada ou não. A minha não é sábia, mas é

letrada. Ela fala que todas as profissões têm bons e maus profissionais. Quando a

senhora deixa no ar a pergunta “onde ficam os profissionais de educação física?”, a

sugestão é que, nas suas fiscalizações, por que não convidar o órgão regulador da

nossa profissão, o Sistema Confef-Cref, no caso de Minas Gerais, o Cref 6ª Região.

Seria interessantíssimo se, nessa fiscalização, o Conselho fosse provocado a estar
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presente.

A Sra. Presidente - Rui, obrigada por suas ponderações. Já havia conversado com

o Adailton sobre a importância dessa parceria do Cref com a Promotoria do Trabalho,

com a Promotoria de Justiça da Infância e do Adolescente e também com o Fórum.

Passo a palavra ao Sr. Genderson Silveira.

O Sr. Genderson Silveira Lisboa - Também vou assumir essa culpa do convite à

Confederação. Aliás, estive com um de seus membros, o Diretor da Faculdade de

Educação Física. Ele me fez essa cobrança de reunião e lhe prometi que, nas

próximas de que o Ministério Público participar, eu o convidarei. É um compromisso

nosso com ele. Foi uma falha realmente. Aliás, quando realizamos audiência pública

no Ministério Público do Trabalho para discutir esse assunto - foi uma falha nossa,

reconhecemos -, não convidamos o Conselho e deveríamos tê-lo feito. A pergunta

dirigida a mim é da Sra. Vera Lúcia Rezende Costa, da Secretaria de Educação, que

questiona: “Como é vista pelo poder público a participação de crianças em novelas?”.

Vou tentar explicar da forma mais sintética possível. Integro uma instituição, que é

federada. O Ministério Público do Trabalho tem representantes em todo o território

nacional. Para tratar de assuntos de grande relevância e repercussão no País inteiro,

como futebol, constituímos comissões, às vezes de Procuradores de vários Estados

da Federação - obviamente com enfoque jurídico. Integro, por exemplo, a comissão

que estuda o esporte. São cinco Procuradores, cada um de um Estado, que se

reuniram várias vezes em Brasília, por via eletrônica, pela internet ou por “e-mail”,

para discutir o tema. E há também, no âmbito do Ministério Público do Trabalho, uma

comissão que cuida especificamente do trabalho artístico, que é objeto de estudo

nosso, sim. O Ministério Público do Trabalho tem destacada atuação nessa área. Do

nosso ponto de vista, vale o que reza a Constituição: a partir dos 14 anos, a criança

pode ser aprendiz e, a partir dos 16, pode ter o primeiro contrato profissional como

atriz. Antes disso, qualquer trabalho é vedado. Essa é a regra que a nossa

Constituição estabelece e o que buscamos cumprir, e atuamos nesse segmento.

Quero destacar aos senhores o exemplo de uma menina precoce, salvo engano

chamada Maísa. Num canal de televisão de São Paulo, ela encantou o Brasil inteiro

pela forma como aparecia. É um talento precoce, expressa-se muito bem, tem aquele
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quê da televisão. Obviamente, a emissora explorou aquilo para ganhar audiência e

expôs a menina. Enquanto estava na televisão, ela chegou a bater canais de maior

audiência, com programas, às vezes, de maior ibope. Contudo, em determinado

programa ao vivo, essa menina passou por um sofrimento; pediu colo de mãe, e lhe

negaram. A própria mãe lhe disse para voltar lá, que ela estava ao vivo, tinha de

gravar. Houve uma repercussão muito grande desse fato na mídia, e essa menina,

por iniciativa do Ministério Público, foi afastada desse trabalho, para preservar a sua

dignidade. Quer dizer, o trabalho artístico também é trabalho e tem de respeitar os

limites da Constituição. Obviamente nós, do Ministério Público, quando elegemos

uma área de atuação prioritária, temos de ter um pouco de bom-senso. Por exemplo,

houve uma ação no Rio de Janeiro em relação aos atletas que trabalham em novela.

Os colegas Procuradores estiveram lá. Há um acompanhamento de Primeiro Mundo,

com psicólogo seguindo as sessões. Em vários casos, há substituição dos bebês,

para não se cansarem; não é sempre o mesmo que está ali. Há preocupação de se

manter a criança na escola, há acompanhamento psicológico e pedagógico. Com

base nisso, a gente não elege esses casos. Obviamente, se se está nessa situação

que chamamos de proteção, é uma criança protegida, não abriu mão de nada, está

na convivência familiar; encara aquilo como um trabalho lúdico, e não como profissão.

Isso não é prioridade nossa. A Constituição proíbe, mas é uma criança que está

sofrendo lesões a direito, a cidadania? Está fora da escola? Está deixando de ter

convivência familiar? Não. Foi o que constataram os meus colegas do Rio de Janeiro,

que investigaram alguns desses casos. Não é nossa prioridade, então. A nossa

prioridade, como diz a Elvira, é a criança que está em sofrimento, e existem crianças

em sofrimento no esporte. Elas estão passando por privações de escola, família e

convivência comunitária, por buscarem o sonho de se tornarem atletas profissionais.

Aí há um foco maior; há uma lesão maior, e devemos eleger prioridades para serem

trabalhadas. Então, posso dizer que a questão do trabalho artístico não é prioridade

de enfrentamento, mas as questões pontuais, como o caso dessa menina ocorrido

em São Paulo, não deixarão de ser enfrentadas e levadas ao poder público e ao

Poder Judiciário, que tem dado respostas positivas, afastando a criança do trabalho.

Era essa a minha resposta e agradeço a atenção de todos.
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A Sra. Presidente - Agradecemos ao Sr. Genderson. Com a palavra, o Sr. Maurício

Peçanha, para fazer a sua pergunta oral.

O Sr. Maurício Alves Peçanha - Boa tarde a todos. Parabenizo a Deputada Gláucia

Brandão, o Deputado João Leite e os palestrantes por esta maravilhosa manhã.

Conhecimento é uma dádiva e, quando nos pronunciamos de acordo com esse

conhecimento, repassando as informações, ficamos mais satisfeitos ainda, como

ocorreu neste debate tão sadio e grandioso. Infelizmente todas as perguntas não

terão as respostas de imediato. Contudo, não vou fazer uma pergunta, mas apenas

abordar uma questão de esclarecimento sobre a nomenclatura que está sendo usada

para as pessoas com deficiência. Não queremos mais ser chamados de portadores.

Não somos portadores de deficiência. Não somos cadeirantes. Somos usuários de

cadeira de rodas. Todas as pessoas que estão aqui são cadeirantes e nós somos

usuários de cadeira de rodas. Não estamos parados. Nós nos locomovemos. Existe,

ainda, outra situação de como tratam as pessoas com deficiência, em um significado

totalmente obscuro. Se participamos da política pública, é porque somos contados e

queremos somar sempre. Queremos que nos perguntem de que maneiras desejamos

ser tratados. Queremos essa indicação. Somos 30 milhões de pessoas com

deficiência, no Brasil, o que representa 14,5%. É claro que estamos avançando,

porque estamos sendo ouvidos. Então, seria nesse conceito: portadores não,

cadeirantes também não. Muito obrigado.

A Sra. Presidente - Penso ser importante o que disse o Maurício. Essa

nomenclatura vai mudando todos os dias, e as pessoas ficam sem saber o que dizer.

Então, a nomenclatura correta é pessoas com deficiência. Assim quem estiver

assistindo à TV Assembleia e me escutando saberá que deve dizer pessoas com

deficiência, e não mais portadores nem cadeirantes. Eles são usuários de cadeira de

rodas. Isso é um respeito a uma solicitação das pessoas com deficiência, que pedem

que sejam tratadas dessa forma, de acordo com um consenso já existente entre os

estudiosos dessa área. Passo a palavra ao Prof. Alberto.

O Sr. Alberto Martins Costa - São várias perguntas e questões, e ficamos

lisonjeados com elas. Para responder à primeira delas falaria exatamente o que disse

o Maurício, que é extremamente importante. Nós trabalhamos com pessoas com
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deficiência e precisamos, Maurício e Eustáquio, ter um pouco de paciência e ir

mostrando isso a cada dia. É lógico que as pessoas não falam isso de forma

pejorativa, mas penso que, educativamente, é muito importante que nos

posicionemos claramente sobre o assunto. Esse é um ponto importante.

Quero dizer que estou com várias perguntas aqui e, em muitas delas, não consta o

“e-mail” da pessoa para que eu possa respondê-las depois, já que isso não será

possível agora. Uma delas ou algumas delas perguntam sobre o Centro Nacional de

Formação de Profissionais para o trabalho com pessoas com deficiência ou do

esporte paraolímpico.

O Centro Nacional está em implantação, e, neste mês, acabamos de receber a

aprovação do Ministério do Esporte. A partir do ano que vem, será implantado e

deverá promover cursos de formação para todas as pessoas, em todos os níveis, que

trabalham com deficientes na área do esporte, desde a iniciação esportiva. E esse é

um trabalho que realizaremos com as Escolas de Educação Física e com os

professores que atuam ou na disciplina Educação Física em esportes adaptados, ou

na atividade física de pessoas com deficiência, para que, quando o aluno sair da

Faculdade de Educação Física, possa também pedir o reconhecimento da sua carga

horária em, por exemplo, Técnico de Iniciação Esportiva, Técnico de Alto

Rendimento, Medicina, Psicologia e Apoio, que é um problema sério para as pessoas

com deficiência, pois não se sabe como prestar esse apoio.

Esses cursos deverão ser presenciais e a distância. Um dos seus grandes objetivos

- que é o que foi questionado - é o material que estará disponível para todos; é

produzir material didático em filmes, DVDs, revistas, cartilhas e outros, que serão

disponibilizados depois. Cada uma dessas ações será um projeto individualizado.

A última questão, que é tão importante quanto as outras, diz respeito aos materiais

e equipamentos para o trabalho no esporte, envolvendo pessoas com deficiência, os

quais são muito caros. Isso dependerá muito da modalidade esportiva a ser

trabalhada. Por exemplo, para a corrida em cadeira de rodas, essa cadeira custa

US$10.000,00. Temos de levar em consideração o nível, que pode ser de iniciação

esportiva. A bola de “golball” só é fabricada na Alemanha. Isso deve fazer parte de

uma política de investimento até mesmo na produção e aquisição de materiais e
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equipamentos, para que as associações e os clubes possam desenvolver os

esportes.

Falou-se sobre os projetos e as demandas. Hoje faço parte da Comissão de Lei de

Incentivo ao Esporte e, infelizmente, vejo que o maior número de projetos

apresentados é de alto rendimento. Temos comentado isso. Por que não há

recursos? Não há recursos porque faltam projetos. Disse que a única Secretaria de

Estado do Brasil que tem apresentado projetos para a Lei de Incentivo ao Esporte é a

Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude de Minas Gerais. Ela tem buscado

parcerias com as empresas privadas para fomentar o esporte, sem confiar apenas

nos recursos públicos. Essa é uma atitude a ser trabalhada.

A Lei Agnelo-Piva destina 10% dos recursos das loterias para o esporte

educacional. E está difícil gastar esses recursos, principalmente com esportes

paraolímpicos. Nós, que trabalhamos nessa área, precisamos saber que há recursos,

mas precisamos apresentar uma demanda a fim de não corrermos o risco de perder

os recursos por não ter como utilizá-los. Muito obrigado.

A Sra. Presidente - Obrigada, Prof. Alberto. Gostaria de falar para a Seej da

importância de qualificar os gestores, para que tenham competência na elaboração

dos projetos. Os Municípios apresentam essa carência. Em Minas Gerais, seria uma

boa ação desenvolvermos um projeto ou um programa ou uma ação voltada para a

qualificação dos gestores de todas as Secretarias de Esportes, a fim de contarmos

com a competência necessária para o encaminhamento das Leis de Incentivo ao

Esporte estadual e federal.

Gostaria de convidá-los para participar da 19ª Olimpíada Nacional das Apaes, de 9

a 13 de dezembro, no Sesc de Venda Nova. O evento será realizado pela Federação

Nacional das Apaes, e a sua abertura será no dia 9 de dezembro, às 19 horas. As

pessoas com deficiência e as que militam nessa área estão convidadas para

participar desse evento tão importante. Com a palavra, o Sr. Sérgio Bruno Zech

Coelho.

O Sr. Sérgio Bruno Zech Coelho - Obrigado, Deputada Gláucia Brandão.

Inicialmente, prestarei um esclarecimento: o Minas Tênis Clube não é somente de

sócios, temos também atletas não sócios. Por exemplo, a Fabiana hoje está na



____________________________________________________________________________
1474

seleção brasileira. Infelizmente, nós a perdemos para o Rexona. Essa atleta veio de

Santa Luzia e foi formada em nossas divisões de base. Como ela, temos vários

outros atletas. E também outros tipos de programas, como o Esportista Cidadão, que,

há mais de 10 anos, está sendo desenvolvido no Aglomerado da Serra, em parceria

com a Prefeitura e com a Fiat.

O Prof. Rubens Pinheiro Silva, da Prefeitura de Lavras, dirigiu-me a seguinte

pergunta: “Sabe-se da importância dos jogos olímpicos de 2016, mas não vejo

citarem a importância dos jogos paraolímpicos de 2016. Gostaria de saber se o Minas

Tênis Clube possui ou pretende desenvolver projetos com paradesportistas”.

Concordo que o grande holofote das olimpíadas vai para os jogos que não são os

paraolímpicos, que, sem dúvida nenhuma, a cada olimpíada, têm ganhado

importância maior. Como acontecem após a olimpíada, evidentemente perdem um

pouco do brilho e do foco, mas, na época de suas realizações, tenho certeza de que

terão uma grande valorização.

No que diz respeito ao Minas, não temos como prática formal nenhuma atividade

destinada a paraolímpicos, mas isso está em nossos planos. Como vivemos hoje um

período de grandes investimentos, dentro de um ou dois anos, teremos de dar

prioridade a isso. Como foi dito, sabemos do percentual de pessoas que estão

classificadas como possíveis atletas paraolímpicos. O Minas, como não poderia

deixar de ser, tem também os seus sócios e não sócios que desejam isso. Temos tido

uma política muito próxima com todas as instituições, com a Confederação Brasileira

de Esportes Paraolímpicos. Sempre que nos pedem, cedemos as nossas instalações.

A nossa intenção, num futuro bem próximo, é fazer do paraolimpismo uma das

atividades normais do nosso clube.

A Sra. Presidente - Ficamos muito felizes com essa notícia, Sr. Sérgio. A população

de Minas, especialmente a da Região Metropolina de Belo Horizonte, será muito

beneficiada com isso. Com a palavra, o Sr. Deusdedit, para que possa formular sua

pergunta.

O Sr. Deusdedit Rezende de Assis - Boa-tarde a todos. Na verdade, preparei três

perguntas para a Mesa. Sou de Poços de Caldas, da Associação de Professores e

Profissionais de Educação Física. É impossível discutir esporte sem pensar no
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profissional de educação física, que, nos dias de hoje, não é consultado. Falo

diretamente ao senhor que representa o Cref, que está substituindo o nosso

Presidente. Sugiro que o Cref fique próximo do profissional de educação física, além

de exigir que esse profissional seja consultado em todos os sentidos. Quem está lá,

com a criança que sofre a violência, é o profissional de educação física. Então todos

os esforços devem ser investidos nele.

Além disso, devem ser fiscalizados todos os órgãos em que esses profissionais

estiverem lotados. Entendo que todos devem ser filiados, todos devem dar a sua

contribuição ao Conselho. Sem isso, não nos tornaremos fortes. Participo também

com alguns projetos na Lei de Incentivo ao Esporte.

O que percebo na lei é que, na grande maioria das vezes, o dinheiro vai para os

grandes clubes. Estive no seminário sobre a Lei de Incentivo ao Esporte, em Brasília,

onde estiveram o São Paulo, o Flamengo, o Fluminense, o Atlético, o Cruzeiro e o

próprio Minas. Esse dinheiro vai para quem tem infraestrutura. O que custa para nós,

Municípios, ter uma Secretaria de Gestão, de instalações esportivas e de

desenvolvimento de projetos na nossa Secretaria de Esportes? Se há

R$500.000.000,00 disponíveis e, no ano passado, só foram captados

R$80.000.000,00, ficaram R$420.000.000,00. E, o que é mais importante, se não

foram aplicados no esporte, o governo não pode utilizá-los para nada. Esse é o

grande lance. O que precisamos ter nos Municípios? Que a Prefeitura promova o

projeto. Quanto tem? R$500.000.000,00. Se não precisamos do dinheiro, vamos fazer

quadra, vamos investir no profissional e no material. Então, temos que ter, nas

nossas secretarias municipais e em cada Município, o desenvolvimento de projetos

com a lei do incentivo.

As Olimpíadas, com certeza, têm um interesse político e, em segundo lugar, um

interesse econômico no turismo e nas divisas. O esporte fica em terceiro lugar e,

talvez, até em último lugar. Então, não podemos achar que teremos sucesso nas

olimpíadas apenas com seis anos de preparação dos atletas. Essa é uma questão

que pode ser amplamente discutida, mas, infelizmente, temos outras coisas como

prioridades em nossa nação.

Os países que são os medalhistas olímpicos são aqueles que investiram na
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educação. O país que não valoriza a educação, não valoriza o profissional, não

valoriza o educador e não valoriza o seu povo. Essa é minha pontuação. Peço

àqueles que foram citados que, se quiserem, respondam as minhas perguntas. Muito

obrigado.

A Sra. Presidente - Muito obrigada. Com a palavra, o Prof. Adailton.

O Sr. Adailton Eustáquio Magalhães - Quero dirigir-me ao colega Deusdedit,

profissional de Educação Física, agradecendo a sua pontuação, que nos ajuda a

esclarecer o nosso caminho. O Cref tem que abrir contato com o profissional e a via

de mão dupla tem que existir. O profissional tem que nos buscar também para

fazermos um trabalho conjunto de base com aqueles que estamos representando no

momento.

Fico feliz em saber que você é membro de uma Apef em Poços de Caldas, que é

nossa amiga, sem dúvida nenhuma, porque o sistema crefiano se confunde com o

sistema apefiano, do qual tenho uma base muito antiga. Graças a Deus, participei

dele desde o primeiro momento e, portanto, fico à vontade para falar sobre os dois

sistemas. E, sem dúvida nenhuma, posso afirmar que o nosso trabalho é significativo

e respeitado. Hoje, nada se faz sem um contato mínimo das pessoas responsáveis

pelo crescimento, pelo desenvolvimento esportivo e pela questão da educação física.

Todas as Apefs que estão diretamente envolvidas com a profissão não fazem as

coisas sem nos ouvir. Isso é uma vitória muito grande. Uma postura como a sua é

que nos faz crescer a cada momento. Muito obrigado.

A Sra. Presidente - Agradecemos ao Adailton. Essa é mais uma tarefa para o Cref.

Com a palavra, o Secretário Adjunto Rogério Romero, para responder às perguntas.

Há muitas perguntas dirigidas ao Rogério; peço que escolha algumas delas para

responder, a fim de encerrarmos os nossos trabalhos.

O Sr. Rogério Romero - Responderei às perguntas em tempo recorde. A pergunta

do Adailton, de Contagem, é sobre os recursos, sobre como se conveniar com a

Secretaria, sobre qual é o apoio que os clubes recebem do Minas Olímpica e o que é

necessário para participar desse programa. Acho que essa pergunta sintetiza as

outras.

A pessoa tem que ser cadastrada, tem que apresentar um projeto que seja viável e
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deve haver um orçamento para apoiá-lo. Se for assim, será apoiado. Então, a conta é

muito simples.

O outro participante perguntou sobre material esportivo. Temos uma dificuldade: o

ano que vem é eleitoral, e não pode ser doado nenhum tipo de material esportivo,

portanto sua aquisição poderá ser feita por meio de convênio.

Achei interessante a pergunta sobre a existência de algum programa estadual de

capacitação. Já mostramos que há um forte interesse - e esse é um legado

importante - no conhecimento esportivo. Recentemente, tivemos uma ação

denominada Disseminação do Conhecimento Esportivo - Dice - e, com base nela,

objetivamos a captação de recursos, citando as várias formas, fontes, leis de

incentivo, o Fundo da Infância e Adolescência, a própria Secretaria e o Ministério.

Essa foi uma ação que atingiu 276 pessoas.

Perguntam aqui como participar dos conselhos municipais e estaduais. Isso é muito

importante. Já existe um decreto regulamentando, em nível estadual, as entidades

representativas, assim como em nível municipal. Temos nosso “site” para induzir a

formação dos conselhos estaduais, pois é muito importante esse diálogo com a

sociedade. Existe um modelo de regimento interno e também um modelo de proposta

de criação do conselho municipal. A Secretaria realmente está tentando fomentar o

esporte em suas diversas dimensões.

A Heloísa, do Colégio Magnum, pergunta a respeito da construção do centro

esportivo da UFMG. Realmente, essa é uma demanda muito específica para o alto

rendimento e, como foi dito aqui, há diferenças entre o esporte educacional, o de

participação e o de alto rendimento. Hoje, em Belo Horizonte, não temos sequer um

ginásio municipal público, o que realmente nos faz pensar. Temos o Mineirinho e uma

parceria com o Minas Tênis Clube, mas isso não é condizente com um equipamento

para o público, para que o esporte de alto rendimento seja desenvolvido. Deputada

Gláucia Brandão, essas foram as perguntas.

A Sra. Presidente - Obrigada, Rogério. Passo a palavra à Profa. Raquel Elisabete.

A Sra. Raquel Elisabete Santos - Tenho aqui uma pergunta da Rosana Lima

Siqueira: “Como podemos atuar para fazer recumprirem a exigência da atuação de

profissionais da educação física nas escolas de ensino básico fundamental, a partir
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da educação infantil? Sabe-se que é obrigatória a prática dessa disciplina em todos

os níveis da educação”. Essa pergunta foi dirigida à Profa. Gláucia, mas ela me

passou. É importante deixarmos claro que atualmente a educação infantil é

responsabilidade dos Municípios - o Estado de Minas Gerais tem ainda apenas uma

escola de educação infantil. A questão do profissional habilitado nas escolas, em

alguns distritos, é um problema. Todas as escolas têm Educação Física, em todas as

séries, em todos os níveis, isso é obrigatório, mas a presença do profissional

habilitado ainda é uma dificuldade para nós, uma vez que, em escolas de alguns

distritos e Municípios, falta-nos esse tipo de profissional, e até de outras disciplinas

como Física, Química e Matemática. Então, às vezes, a falta do profissional de

Educação Física habilitado tem a ver com essa carência. Há cerca de seis anos, a

resolução da Secretaria de Educação prevê que, se chegar o profissional habilitado, o

que estiver lá, autorizado precariamente, terá que ceder seu espaço.

Queria aproveitar a oportunidade para fazer um esclarecimento, respondendo à

provocação da Dra. Elvira. Ela fala que tínhamos 105 milhões para o tempo integral,

mas não é esse o número. Começamos o tempo integral com 109 mil alunos, ou seja,

10% do alunato do ensino fundamental. Depois, passamos para 105 mil alunos.

A nossa perspectiva para o ano que vem seria de 130 mil alunos para o ensino de

tempo integral. Infelizmente, vamos ficar com 105 mil alunos pelo fato de estarmos

reorganizando o sistema escolar e trazendo os alunos adolescentes do ensino médio

para o horário diurno. Por isso não podemos ampliar o atendimento do tempo integral.

Gostaríamos de ter 130 milhões para o ensino de tempo integral, o que seria uma

proposta invejável para a Subsecretaria de Desenvolvimento de Educação Básica. Se

temos 109 milhões e desenvolvemos todos os outros projetos, se tivermos 130

milhões para o tempo integral ninguém segurará Minas Gerais. Neste ano tivemos

aproximadamente 63 milhões.

Agradeço a oportunidade de falar desse trabalho e gostaria de dizer que a

Secretaria continua com todas as instituições, com todos os organismos nessa luta. E

queremos cada vez mais parceiros para nos ajudar a oferecer uma educação de

qualidade. Muito obrigada.

A Sra. Presidente - Agradecemos à Raquel sua participação. Acreditamos que o
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desenvolvimento de uma nação depende de uma educação de qualidade. O desafio é

trabalharmos na perspectiva de melhorar a qualidade da educação em Minas Gerais,

valorizar os professores com salários dignos, o que perpassa também a ampliação do

tempo que a criança permanece na escola. É necessário desenvolvermos ações para

garantir os recursos para ampliar a escola de tempo integral. É isso que garantirá os

direitos das nossas crianças e resolverá muitos problemas sociais.

Edvar Caetano, da Associação de Árbitros Independentes de Juiz de Fora e Região

e da Secretaria de Esportes de Senador Cortes, diz que poderíamos criar na

Assembleia Legislativa uma comissão permanente de esporte e juventude para

trabalhar os diversos temas aqui tratados. Estamos esperando que esta seja uma das

sugestões dos grupos temáticos para ser incluída como proposta da plenária final.

Sugerimos que essa proposta seja encaminhada aos grupos. Agradecemos a

sugestão e estamos aguardando a proposta.

Encerramento

A Sra. 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 logo mais, às 14

horas, com a ordem do dia já publicada, e para a especial também de hoje, às 20

horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 64ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 27/11/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Carlin Moura

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos -

Palavras do Deputado João Leite - Palavras da Deputada Gláucia Brandão -

Suspensão e reabertura da reunião - Apresentação dos relatórios dos grupos de

trabalho - Palavras do Sr. Wadson Ribeiro - Apresentação dos pedidos de destaque -

Votação do Documento Final, salvo destaques - Discussão e votação dos destaques

e de novas propostas - Apresentação e votação de moções - Eleição da Comissão de

Representação - Entrega do Documento Final - Encerramento.
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Doutor Viana - Carlin Moura - Gláucia Brandão - João Leite - Lafayette de Andrada.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - Às 9h14min, declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

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

Ata

- O Deputado João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do seminário legislativo

“Esporte, infância e adolescência - caminho para a cidadania”, com a apresentação

das propostas dos grupos de trabalho, aprovação em bloco do documento final,

discussão e aprovação das propostas e moções, eleição da comissão de

representação e entrega do documento final.

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr.

Deputado João Leite, Presidente da Comissão de Segurança Pública desta Casa; a

Exma. Sra. Deputada Gláucia Brandão, Presidente da Comissão de Cultura desta

Casa; os Exmos. Srs. Wadson Ribeiro, Secretário Executivo do Ministério do Esporte,

representando o Ministro do Esporte, Orlando Silva; e Paulo Sérgio de Oliveira,

Presidente da Associação Mineira das Federações Esportivas - Amife - e

Coordenador do Grupo 1 - Esporte de Formação e de Participação; a Exma. Sra.

Anísia Sudário Daniel, membro do Conselho Regional de Educação Física - Cref 6ª

Região e Coordenadora do Grupo 2 - Educação Física Escolar; os Exmos. Srs.

Dalton Ribeiro de Carvalho, membro do Conselho dos Dirigentes das Instituições de

Ensino Superior em Educação Física - Condiesef-MG - e Coordenador do Grupo 3 -

Esporte como Mecanismo de Cidadania -; Alexandre Paolucci, Diretor Científico do

Laboratório de Atividade Física e Saúde da Universidade Federal de Minas Gerais -

UFMG - e Coordenador do Grupo 4 - Esporte de rendimento -; e Amaylton Salles de



____________________________________________________________________________
1481

Carvalho, Presidente da Associação dos Professores de Educação Física de Belo

Horizonte e Região Metropolitana - APEFBHRM - e Coordenador do Grupo 5 - Ética

no Esporte -; e a Exma. Sra. Elvira Cosendey, Presidente do Fórum Estadual de

Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente - Fectipa - e Coordenadora

do Grupo 6 - Trabalho Infantil no Esporte.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - Registramos a honrosa presença do ex-Deputado Laudelino

Augusto, Vice-Prefeito de Itajubá.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos participantes que esta plenária terá a

seguinte dinâmica: como o documento contendo as propostas dos grupos de trabalho

já foi distribuído, vamos suspender a reunião por até 20 minutos, para que os

participantes possam fazer a leitura detalhada das propostas do documento final.

Reaberta a reunião, será feita a apresentação dos relatórios dos grupos de trabalho.

Em seguida, passaremos à apresentação dos pedidos de destaque. A coordenação

vai anunciar o número de cada proposta e a Mesa receberá os pedidos de destaque,

que deverão ser feitos oralmente, por meio dos microfones do Plenário.Os destaques

podem ser feitos oralmente, para suprimir ou modificar. A fim de agilizar os trabalhos,

a coordenação solicita aos participantes que as alterações propostas sejam

substanciais, evitando-se mudanças pouco significativas. Propostas novas e

propostas contraditórias serão automaticamente destacadas. Até às 10h30min

poderão ser apresentadas novas propostas e moções, desde que sejam formalizadas

por escrito e subscritas por, no mínimo, 30% dos votantes presentes. Aprovado o

relatório, salvo destaques, será concedida a palavra por até 3 minutos aos delegados

e delegadas para o encaminhamento da votação dos destaques, alternando-se um

favorável e outro contrário à proposição, se houver divergência. Iniciado o regime de

votação, não será permitida apresentação de questões de ordem.

Só poderá haver propostas novas por meio de documento escrito e subscrito por,

pelo menos, 30% dos votantes, e apresentadas, no máximo, até às 10h30min. Todas

essas informações constam no regimento interno do documento. Para efeito de

gravação e registro das notas taquigráficas, pedimos às pessoas que fizerem uso da
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palavra a gentileza de informar o nome e a entidade a que pertencem.

O Sr. Caetano - Meu nome é Caetano, sou da Secretaria de Esporte de Senador

Cortes. O senhor falou em supressão e modificação. Acho que poderíamos também

aglutinar algumas propostas. Está válido?

O Sr. Presidente - As propostas podem ser modificativas ou aglutinadoras, perfeito?

O Sr. Hélio Emiliano Moreira - Hélio Emiliano Moreira, Instituto Batista, defensor de

populações tradicionais. A minha questão é em relação aos 30%. Qual deve ser o

número de participantes para a apresentação de moção?

O Sr. Presidente - Antes da suspensão, faremos a verificação de quórum, ou seja,

contaremos os crachás de todos os votantes. Com base nesse quórum, será feito o

cálculo dos 30%, para efeito de novas propostas.

O Sr. Tarcísio Monteiro Mayer - Bom-dia a todos. Gostaria de fazer uma pergunta à

Mesa. Meu nome é Tarcísio, sou Presidente da Associação dos Professores de

Educação Física de Minas Gerais. Em relação às propostas existentes e às novas

propostas, quando houver modificação, haverá ou não defesa das propostas?

O Sr. Presidente - Todas as propostas novas serão consideradas automaticamente

destacadas. Haverá uma defesa favorável e outra contrária.

O Sr. Tarcísio Monteiro Mayer - Se o Plenário não estiver esclarecido para a

votação, haverá nova etapa de esclarecimento? Novamente haverá uma defesa e um

contraponto?

O Sr. Presidente - De acordo com a razoabilidade e até que o Plenário esteja

esclarecido, poderá haver nova defesa favorável e outra contrária. Destaco que

deverão ser sempre observados a razoabilidade e o tempo, porque várias pessoas

precisam retornar à sua cidade. Não podemos estender o trabalho por muito tempo.

O Sr. Tarcísio Monteiro Mayer - Em nome de vários colegas, gostaria de

parabenizar a Deputada Gláucia Brandão e os Deputados João Leite e Carlin Moura,

que estiveram à frente dos trabalhos. Uma das nossas propostas é a continuação

deste seminário, no intervalo dos encontros federais, estaduais e municipais.

Gostaríamos de apresentar uma sugestão, porque chegaram às nossas mãos 60

questões. Participamos de dois grupos. Chegaram mais 40 questões dos grupos de

que não participamos, e, neste momento, para decidirmos, chegou um “tsunami” de
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questões. Cada palavra ou vírgula mudada altera o sentido e o encaminhamento de

todo o trabalho. Gostaríamos que fosse modificada essa forma. Queríamos ter um

tempo maior para escolher, entre as 60 questões, 18 a serem priorizadas por esta

Casa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - São seis grupos de trabalho. Cada um aprofundou o debate e

priorizou 10 propostas. Um grupo optou em priorizar apenas 8. Poderiam ser

priorizadas, no máximo, 10. Portanto, o documento final contém 58 propostas.

Posteriormente, poderão ser acrescentados novas propostas, desde que haja 30% de

subscritos. Se houver necessidade, o Plenário pode destacar as propostas e cada

uma será discutida separadamente.

A Presidência informa que a ata deste seminário, contendo a transcrição completa

das exposições e dos debates, será publicada no jornal “Minas Gerais”, no “Diário do

Legislativo”, na edição do dia 12 de dezembro de 2009, sábado. Aos interessados em

gravar em vídeo as reuniões da conferência, esclarecemos que haverá reprise do

evento pela TV Assembleia nos seguintes dias: 5 de dezembro, às 9 horas, reprise da

abertura do dia 25 de novembro; 6 de dezembro, às 9 horas, reprise das palestras do

dia 26; 7 de dezembro, às 9 horas, reprise da plenária final do dia 27 de novembro.

Com a palavra, o Deputado João Leite.

Palavras do Deputado João Leite

Obrigado, Deputado Carlin Moura, que preside esta plenária final do seminário

“Esporte, infância e adolescência - caminhos para a cidadania”. A minha palavra de

agradecimento à Comissão Organizadora, que trabalhou durante cinco meses,

voluntariamente, para realizarmos este seminário. Agradeço a todos que vieram aqui,

praticamente todas as semanas, durante cinco meses, sugerindo os temas principais

para o seminário.

Quero agradecer àqueles que participaram das etapas regionais, em Poços de

Caldas, Patos de Minas, Montes Claros, Juiz de Fora e Ipatinga. Quero agradecer

também as sugestões que vieram dessas etapas, bem como a presença de todos

vocês, que lotaram o Plenário e as galerias da Assembleia Legislativa durante esses

dias. Trata-se de um marco na história da Educação Física e do esporte. O

parlamento nunca recebeu um número tão grande de participantes em eventos
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ligados à Educação Física e ao esporte. Este seminário torna-se, então, um marco

importante. O parlamento, a Assembleia Legislativa e as Câmaras não vivem sem o

povo, sem a participação popular. Essa participação é fundamental. As coisas

acontecem aqui a partir das sugestões dos diversos segmentos organizados da

sociedade. E, pela primeira vez, a Educação Física e o esporte tomaram a

Assembleia Legislativa, trazendo suas sugestões e contribuições. Quero, então,

agradecer a todos a participação e a manifestação. A manifestação maior foi a

presença de vocês, dando à Educação Física e ao esporte o papel, o lugar que tem

de ter num País como o nosso. O nosso país tão voltado ao esporte não poderia ter a

Educação Física e o esporte como uma disciplina ou um segmento menor. Não tenho

dúvidas de que a Educação Física e o esporte são fundamentais para a vida dos

jovens, das crianças, dos idosos, dos brasileiros em geral. Precisamos mudar a

cultura do esporte em nosso país. Não podemos deixar que continuem considerando

a Educação Física e o esporte como algo menor. Eles são “status” de grande

importância para o nosso país. A presença de vocês aponta para a importância da

Educação Física e do esporte.

A partir de agora, teremos um novo momento. Lendo as propostas, vi uma que a

Assembleia Legislativa terá de acatar, que é a criação de uma comissão de esportes

permanente, para discutir esse tema fundamental. Espero que, na plenária final,

aprovem essa proposta tão importante. A Assembleia tem a Comissão de Saúde, de

Educação, de Meio Ambiente e de Segurança Público, que presido, mas não uma

comissão de esportes. O esporte não estava nem no nome da Comissão de

Educação. Espero em consequência que, da presença de vocês, a Assembleia

Legislativa instale a comissão de esportes. A criação dessa comissão é proposta da

Educação Física, do esporte e deste seminário.

Antes de encerrar minhas palavras, agradeço ao Presidente por ter me concedido a

palavra. Não ficarei até o final da reunião. Presidindo a Comissão de Segurança

Pública, acompanho a Brasília, hoje, o Presidente desta Casa, Deputado Alberto

Pinto Coelho, que fará uma palestra no Conselho Nacional de Justiça. Presidi

recentemente a Comissão Especial de Execução das Penas do Estado. Levaremos

ao Conselho Nacional de Justiça, presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal,
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Ministro Gilmar Mendes, o documento final desse trabalho que realizamos em Minas

Gerais, diante da situação carcerária no Estado. Terei de viajar a Brasília. Ficarei aqui

até às 10h30min. Quero pedir desculpas, mas tenho outra missão em Brasília, hoje à

tarde, representando a Assembleia Legislativa e a Comissão de Segurança.

Terminando minhas palavras, quero agradecer, de antemão, a comissão de

representação. A nossa GPI e a toda a consultoria da Assembleia deixo uma palavra

de agradecimento, porque durante todo esse tempo acompanharam a feitura deste

seminário junto à comissão organizadora. Peço a todos que aplaudam os nossos

Consultores, a GPI da Assembleia Legislativa, que esteve com vocês em todos os

momentos. A partir de agora, teremos uma comissão que acompanhará as

resoluções deste seminário. Vocês escolherão entre si uma comissão que

acompanhará discussões, como, por exemplo, se haverá a criação da comissão de

esportes da Assembleia. Se passar, esta comissão vai fazer um acompanhamento

junto ao Presidente da Assembleia, ao Deputado Carlin Moura e à Deputada Gláucia.

Onde está a comissão? Ela vai acompanhar também o documento final, para verificar

se a legislação saiu, se o que vocês pediram foi contemplado no orçamento, analisar

o Plano Plurianual de Ação Governamental, o Orçamento do Estado. Enfim, é uma

comissão importantíssima. Quero fazer um agradecimento, porque vão trabalhar

voluntariamente pela Educação Física e pelo esporte. Muito obrigado. Parabéns a

todos vocês.

O Sr. Presidente - Não podemos deixar de aproveitar a oportunidade para

agradecer e parabenizar o Deputado João Leite pela importante contribuição que nos

dá, não somente neste seminário. O parlamentar, sem dúvida alguma, é uma das

vozes mais balizadas nesta Casa na defesa das políticas públicas para o esporte, do

profissional da educação física, do atleta, da criança que pratica esporte, sendo

motivo de orgulho para todos nós. Digo que sou uma pessoa privilegiada, porque era

fã do João Leite desde criancinha, quando era o arqueiro de Deus, e agora também

como colega de trabalho. Parabéns, Deputado João Leite. Nós agradecemos a

contribuição de V. Exa. para o parlamento mineiro e para a importante discussão da

política de esporte em Minas Gerais. Antes de fazer a verificação do quórum, passo a

palavra à Deputada Gláucia Brandão, que vai ressaltar a importância das entidades
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parceiras para a realização deste seminário. Sem elas, com certeza o sucesso deste

seminário não seria tão pleno como vem sendo até o presente momento. Com a

palavra, a Deputada Gláucia Brandão.

Palavras da Deputada Gláucia Brandão

Queria saudar todos e dizer, mais uma vez, da nossa alegria de debatermos a

educação física escolar nesses três dias e de discutirmos o esporte nas suas várias

dimensões e conceitos. Parabenizamos o João Leite, um companheiro, um homem

de valor, referência nesta Casa por suas ações, por sua integridade, por seu

compromisso com a promoção da qualidade de vida de Minas Gerais, através de

projetos e políticas públicas. Estamos aqui em razão de um requerimento que ele

encaminhou à Mesa e, por essa razão, queremos agradecer também à Mesa Diretora

da Casa e ao nosso Presidente Alberto Pinto Coelho, que novamente está abrindo as

portas da Assembleia, num projeto deste parlamento que tem como proposta ampliar

o diálogo com a sociedade civil, ouvir a sociedade organizada, ouvir os que querem

construir uma Minas melhor, para que possamos representá-los melhor. É uma

alegria tê-los aqui, buscando subsídios para construirmos uma política pública de

esporte e de educação física que realmente vá ao encontro das necessidades e

demandas das nossas crianças, adolescentes, jovens e idosos. Sabemos que as

sugestões que hoje serão aprovadas por todos vocês servirão de subsídios para esta

Casa, no que diz respeito às ações envolvendo essa comissão permanente

específica de esporte e lazer, tão sonhada por nós. Aí poderemos debater com vocês,

através de audiências públicas, para construir novos fóruns etc. Tenho certeza de que

sairá daqui a resolução de que este seminário seja realizado de dois em dois anos,

para que possamos manter esse diálogo mais próximo da categoria, com vocês,

professores e demais profissionais da educação física, e para que desenvolvamos

essas ações de garantia de direitos na área do esporte e do lazer. Quero parabenizar

também a GPI, fazendo minhas as palavras do Deputado João Leite quanto à

competência de todos que trabalharam para a realização deste evento, todas as

pessoas que estão nos bastidores e contribuíram conosco de forma efetiva nesta

Casa, todos os consultores, todo o pessoal da GPI, na pessoa do Ricardo, a quem

também agradeço. Quero ainda mencionar quais são as entidades parceiras que
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participaram dos 14 encontros para viabilizar este seminário: Associação dos

Professores de Educação Física de Belo Horizonte e Região Metropolitana -

APEFBHRM -; Associação Mineira das Federações Esportivas - Amife -; Associação

Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte - Assprom -; Associação de Garantia

do Atleta Profissional - Agap -; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Belo Horizonte - Apae-BH -; Associação Mineira de Reabilitação - AMR -; Centro

Universitário de Belo Horizonte - Uni-BH -; Conselho Regional de Educação Física -

Cref 6ª Região; Conselho dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior em

Educação Física - Condiesef-MG -; Escola Municipal Cora Coralina de Belo

Horizonte; Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - Feemg -; Federação

dos Clubes do Estado de Minas Gerais - Fecemg -; Federação Panamericana de

Levantamento de Pesos - FPLP -; Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil e

Proteção ao Adolescente - Fectipa -; Mackenzie Esporte Clube; Ministério do

Trabalho e Emprego - MTE - Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em

Minas Gerais; Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC - Minas -;

Secretaria de Estado de Educação - SEE -; Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social - Sedese/Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoal com

Deficiência - Caade -; Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - SEEJ -;

Serviço Social da Indústria - Sesi -; Sindicato dos Estabelecimentos de Natação,

Ginástica, Recreação e Cultura Física de Minas Gerais - Senagic -; e Universidade

Federal de Minas Gerais - UFMG - Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia

Ocupacional. Em nome de todos os Deputados desta Casa e do parlamento,

agradecemos a participação de todos vocês e dos demais presentes que não foram

citados e não pertencem a essas entidades. Que Deus nos abençoe na construção

dessa política tão sonhada para garantir direitos na área do esporte, da educação

física e do lazer.

O Sr. Presidente - Neste momento, precederemos à verificação de quórum.

Pergunto se, nas galerias, há algum votante. Não. Todos os votantes estão aqui

embaixo e na mesa. Informo às pessoas que a contagem ocorrerá da seguinte forma:

vocês erguerão o braço com o cartão amarelo e só o abaixarão depois que a

assessoria contá-los e pedir que o façam. Em processo de verificação de quórum, por
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favor, levantem os cartões. (- Pausa.)

O resultado da verificação de quórum é o seguinte: estão presentes 118 votantes.

Portanto, o quórum de 30% para efeito de subscrição de proposta nova é de 36

votantes. Toda proposta nova deve conter, pelo menos, 36 assinaturas dos votantes

presentes na plenária.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. Convido os componentes da Mesa

a retomarem os seus lugares, para darmos início aos relatórios dos grupos.

Apresentação dos Relatórios dos Grupos de Trabalho

O Sr. Presidente - A partir deste momento estarão com a palavra os coordenadores

dos grupos de trabalho para a apresentação do relatório das atividades do seu grupo.

Com a palavra, o Sr. Paulo Sérgio de Oliveira, coordenador do Grupo 1.

O Sr. Paulo Sérgio de Oliveira - Bom dia. Na pessoa do Deputado Carlin Moura,

cumprimento os demais componentes da Mesa da plenária final deste seminário.

Saúdo todos os participantes, tanto os delegados quanto os que se inscreveram e

estão participando individualmente. Gostaria de fazer coro com o Deputado João

Leite para externar minha alegria e sobretudo meu orgulho. São 30 anos de

caminhada no esporte, e poucas vezes presenciei um momento como este, em que

colhemos o que plantamos. Lembro-me de quando o Deputado João Leite ocupou o

cargo de Secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes. Em sua

primeira reunião com os Presidentes de federações, disse-me, em particular, que nós,

das federações de esporte, precisávamos nos aproximar mais do Legislativo.

Coincidentemente, esse mesmo alerta me havia sido feito pelo nosso saudoso Prof.

Wadson Lima, que dizia: “O Executivo tem a verba; o Legislativo tem o verbo. Vocês,

Secretários Municipais do Esporte e agentes do esporte, batem à porta de suas

Secretarias, de suas Prefeituras, para obterem recursos, estrutura e capacitação para

fazer seu trabalho. Esse orçamento é votado na Casa Legislativa do seu Município,

do seu Estado, do seu País”. Hoje, o esporte está dando a resposta e está trilhando

esse caminho. Não tenham dúvida de que teremos muitas conquistas se
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aprimorarmos e avançarmos nesse processo que vocês tão brilhantemente

conduzem neste seminário. Alegra-me muito a presença dos acadêmicos de

Educação Física, porque muitas coisas que serão votadas e conquistas que teremos

neste seminário estarão diretamente ligadas à vida de vocês, que estão aliando teoria

à prática, o que é fantástico. Vocês estão se aproximando de nós.

No que diz respeito ao grupo, não tenho muito o que relatar. Foi um trabalho muito

efetivo, com a participação brilhante de todos. O grupo escolheu 10 propostas, e

foram apresentadas mais duas novas, uma das quais passou a fazer parte das 10

propostas que vieram de nosso grupo. Gostaria de parabenizar todos os que

participaram do Grupo 1 por seu compromisso. Agradeço a todos os funcionários da

Casa que nos ajudaram na condução dos trabalhos. Muito obrigado. Desejo sucesso

a todos nesta plenária.

O Sr. Presidente - Agradecemos as palavras do Paulo Sérgio de Oliveira, mais

conhecido como Robusto - o histórico goleiro da Seleção Mineira de Handebol -, junto

com Canhão, com Jamanta, com Toco, seleção que deixou saudades. Com a

palavra, a Sra. Anísia Sudário Daniel, coordenadora do Grupo 2.

A Sra. Anísia Sudário Daniel - Bom dia. Quero dizer da satisfação de estar aqui com

todos vocês. O Robusto já falou por todos nós, que somos integrantes da comissão.

Tentamos elaborar este documento que, com a participação de vocês, ficará perfeito.

Represento o Conselho Regional de educação física, em que me encontro desde a

sua criação. Fico muito feliz ao ver a participação de todos. O Conselho tem um

trabalho a ser feito, e não somos apenas nós, os 25 Conselheiros, são todos os

profissionais de educação física registrados. Nós fazemos o Conselho e dependemos

da participação de vocês para construir um Conselho melhor. Todas as pessoas aqui

presentes estão comprometidas com a educação física e, principalmente, com a

educação física escolar, que é o berço de toda atividade física. Estive algumas vezes

na UNI-BH, e sempre digo que o aluno dos primeiros anos, se foi bem tratado na

escola, se teve uma atividade física de qualidade, pelo resto de sua vida será uma

pessoa mais feliz, mais completa, podendo até ser o nosso cliente de amanhã.

Parabéns a todos que aqui se encontram, alunos e profissionais. Neste momento,

temos a oportunidade de rever pessoas que há muito tempo não encontrávamos. É
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bom saber que estamos todos nesta luta. O Robusto disse que se encontra há 30

anos nessa caminhada. Eu estou há um pouco mais, no próximo dia 12 de dezembro

faço 32 anos de formada em educação física. É muito bom vermos que temos todas

essas pessoas comprometidas, e sangue novo é bem-vindo porque daqui a pouco

estaremos passando o bastão nesse revezamento. Parabéns, mais uma vez, a todos

nós.

O Sr. Presidente - Obrigado, Anísia Sudário, pela sua exposição. Com a palavra o

Sr. Dalton Ribeiro de Carvalho, coordenador do Grupo 3.

O Sr. Dalton Ribeiro de Carvalho - Na pessoa do Presidente, Deputado Carlin

Moura, cumprimento todos os presentes e amigos. Como se diz: sempre um dia após

o outro. Há 10 anos tínhamos em Minas Gerais oito instituições de ensino de

Educação Física, hoje temos 134. E a Secretaria de Educação disse que não temos

profissionais suficientes. Pela primeira vez, o Estado declarou que o profissional

habilitado tem o direito de requerer e ser atendido onde a educação física não estiver

sendo representada por um profissional legal. Seminário Lesgislativo “Esporte,

Infância e Adolescência - Caminho Para a Cidadania”: excelentes resultados. Falaram

aqui em 30 anos, mas já estamos nisso há mais de 40 anos. Já fizemos Jimis, Jubes,

Jeis, acompanhando esse grupo de trabalho, composto pelo Deputado João Heleno e

por outros Secretários. Se necessário, faremos outros jogos. Há 11 anos tornamo-nos

profissionais de educação física. O Brasil foi um dos poucos países que reconheceu o

profissional de educação física como um condutor de vida, de cidadania e de saúde.

Hoje faz 11 anos que, em uma plenária no Rio de Janeiro, instituímos o Sistema

Confef-Crefs, que habilitou a nossa profissão e que a fiscaliza. Vocês sabem o que é

profissional de saúde? Ontem, a Profa. Dilma, por ser muito ética, não usou a bioética

que entendemos. Só para citar um exemplo, sabem onde está aquele processo do

caso Edinho, do Azulão? Em júri criminal comum. Pelo seu ato, o médico que atestou

a condição física do Edinho, foi a júri comum por crime contra a vida. Somos

responsáveis, em qualquer hipótese, por qualquer aluno nosso, principalmente

criança, que tiver dano físico em nossa atividade. E responderemos pela restauração

da função que for prejudicada. Caso haja omissão, vamos para a cadeia. Isso é

profissional de saúde. A Sra. Silma não quis falar isso para nós. Hoje o povo mineiro,
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como sempre, saiu na frente. Graças a este evento e ao apoio desta Assembleia,

estamos dando um exemplo ao Brasil de como tratar educação física e esportes,

principalmente das crianças e dos adolescentes. Sr. Presidente, permita que este

seminário alcance o âmbito internacional, que eu possa inseri-lo na Federação

Internacional de Educação Física, na sua plenária mundial em janeiro. Tenho o

consentimento do seu Presidente, Prof. Almir. Será um painel destacado nesse

seminário. Povo mineiro, agora, sim, teremos qualidade de vida e saúde, e a

educação física a sua responsabilidade maior, que agora assumimos. Obrigado a

todos.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Prof. Dalton a participação. Com a palavra, o

Sr. Alexandre Paolucci, coordenador do Grupo 4.

O Sr. Alexandre Paolucci - Muito obrigado, Deputado. Bom dia a todos, Deputada

Gláucia Brandão, Deputado João Leite, representante do Ministério dos Esportes,

colegas da Mesa. O Prof. Paulo Sérgio disse que este momento para ele é único.

Sabe por que, Prof. Paulo Sérgio? Porque algo nos une neste momento: a paixão

pelo esporte, pela educação física. É um sentimento tão poderoso que nos deixa

cegos. Aceitamos algumas condições que somente uma pessoa apaixonada aceita:

trabalhar em ambientes inadequados, precários. Isso tem de mudar. Temos de

amadurecer esse sentimento, de passar de pessoas apaixonadas a profissionais que

reivindicam suas necessidades diariamente. A educação física e o esporte são

ferramentas poderosas de cidadania. Neste momento, depois de quase 30 anos

militando no esporte e de ouvir atentamente algumas palestras de ontem, não poderia

deixar de manifestar a minha indignação em relação a alguns comentários,

principalmente os que associaram o esporte ao trabalho infantil. O Brasil é o único

país do mundo que faz essa associação. Nenhum outro país reconhece isso, bem

como a Organização Internacional do Trabalho. É claro que não somos contrários às

condições inadequadas. Trabalho no futebol há muitos anos, desde 1990, e sei que

algumas coisas acontecem e têm de ser banidas do futebol. Mas este não é fórum

adequado para associar esporte de rendimento ao trabalho infantil, até porque não há

estudos que comprovem essa situação. O nosso grupo foi bastante interessante.

Aacatou a maioria das solicitações dos seus participantes. Apresentamos propostas
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bastante diversificadas em relação ao seminário e esperamos que algumas delas

sejam efetivadas e possamos, como disse o Prof. Dalton, ter uma educação física e

um esporte do tamanho de Minas Gerais! Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Prof. Alexandre. Com a palavra, o Sr. Amaylton

Salles de Carvalho, coordenador do Grupo 5 e, sem dúvida alguma, um dos mais

populares participantes deste evento.

O Sr. Amaylton Salles de Carvalho - Primeiramente, gostaria de agradecer aos

membros da Mesa e ao Deputado João Leite, que idealizou a possibilidade de a

educação física ter condição de voz junto a esta Assembleia. Agradeço ainda à

Deputada Gláucia Brandão e ao Deputado Carlin Moura, nossos companheiros de

luta, há algum tempo, diante das realidades da educação física, que, de alguma

forma, temos buscado modificar. Gostaria de agradecer aos meus alunos, que estão

fazendo essa bagunça somente para me ver ficar vermelho. Gostaria de relembrar

que sempre estamos discutindo questões para melhorar as condições da educação

física na sociedade, para melhorar as nossas condições de trabalho. Até então, via

esses movimentos como manifestações isoladas. Fico muito feliz de poder estar na

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Percebia que aquele interesse

que anteriormente tinham era pessoal. Muitas vezes, acreditavam que estavam

carregando a bandeira sozinhos, mas, hoje, quando vemos um Plenário cheio,

quando vemos que as diversidades de interesses se uniram na valorização da

educação física, só tenho a agradecer a todos, por estarem envolvidos num evento

desse porte, durante uma semana de trabalho. Sei que muitos abdicaram da vida

pessoal e profissional para estarem aqui. Não estamos hoje trabalhando na educação

física, mas pela educação física. Isso é muito importante para nós. Com certeza,

daqui para a frente, vamos mudar esse fato. Com isso, tenho a relatar que me senti

com uma responsabilidade tremenda em coordenar o grupo Ética no Esporte, que é

assunto de extrema relevância hoje. Podemos dizer a todos que as propostas

desenvolvidas buscaram, dentro do princípio democrático que uma ação desse tipo

exige, atender aos interesses de todos, sempre usando como referência a base legal

e de postura profissional que o grupo desenvolveu. As propostas apresentadas

contemplaram os interesses de Belo Horizonte e do interior. Vamos usar dessas
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propostas para, efetivamente, apresentar à Assembleia Legislativa uma sugestão de

planejamento de política pública, a médio e a longo prazo, para valorização da nossa

profissão. Muito obrigado a todos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Elvira Cosendey, coordenadora do Grupo

6.

A Sra. Elvira Cosendey - Bom dia a todos. Na pessoa do Deputado Carlin Moura,

cumprimento as demais autoridades da Mesa. Desde o início, senti-me um peixinho

fora d’água. Não era a minha praia, não eram os mares pelos quais eu estava

acostumada a navegar. Há 26 anos, milito na área da criança e do adolescente.

Trabalhei na Constituinte de 1988 escrevendo o art. 227 da Constituição. Participei

ativamente como servidora da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, na

elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente. Realmente, ainda não

havíamos observado os malefícios da prática de esporte indevida para as crianças e

adolescentes em idade precoce. Não nos furtamos à luta e viemos aqui mostrar a

nossa cara, como movimento de defesa e de garantias dos direitos das crianças e

adolescentes, no mundo do futebol, inclusive. Tive, sim, muita dificuldade de

participar das comissões, até porque eu era calada, mas, muitas vezes, tentei abrir a

boca e expor meus argumentos. Minha participação foi prejudicada também porque

neste ano, como integrante do movimento dos direitos da criança e do adolescente,

realizamos oito grandes eventos; aliás, um com a presença do Ministro do Trabalho.

Esse movimento que surgiu com o objetivo de olhar com outros olhos a questão da

criança e do adolescente no mundo do esporte tem o total e irrestrito apoio da

Organização Internacional do Trabalho - OIT -, através do Ipec, que é o instituto que

apoia a erradicação do trabalho infantil. A Convenção nº 182 trata das piores formas,

e há também a Convenção nº 132. A OIT tem apoiado esse movimento, que cresceu.

Já não se restringe a Minas Gerais. O Ministério Público do Trabalho tem um grupo

de Procuradores analisando a exploração da mão de obra infanto-juvenil no mundo

do esporte. É lógico que o futebol fica mais em evidência, porque realmente é o

esporte da maioria.

Embora o movimento de defesa dos direitos da criança e do adolescente ainda seja

muito pequeno no meio do movimento de defesa do profissional da educação física,
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fico extremamente feliz, porque também não passamos em brancas nuvens aqui.

Viemos para somar. Apesar dos poucos momentos de discussão, as propostas são

interessantes, mesmo que sejam preventivas. Queremos trabalhar, sim, na educação,

no esporte, na saúde, agindo mais preventivamente que na esfera das medidas

socioeducativas, que são as de liberdade, semiliberdade, liberdade assistida e

internação. Isso é o que desejamos a nossas crianças e adolescentes, mas não

somente àqueles que têm o brilho de serem atletas de rendimento. Queremos para

todas as crianças e adolescentes o direito garantido constitucionalmente de acesso

ao esporte. Sinto muito se incomodei algumas pessoas, isso faz parte do nosso jogo

democrático também. Obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado, Elvira, parceira permanente da Assembleia Legislativa,

muito atuante na nossa Comissão de Participação Popular e na Frente de Defesa da

Criança e do Adolescente, enfim, uma referência nesse tema em todo o Brasil. Com a

palavra, o Sr. Wadson Ribeiro.

Palavras do Sr. Wadson Ribeiro

Bom-dia a todos e a todas. Eu queria começar cumprimentando o Prof. Amaylton,

para ver se também sou aplaudido. Saúdo a nossa Deputada Gláucia, o Deputado

Carlin e o Deputado João Leite, que tem compromisso em Brasília e teve de se

retirar. De forma bem sucinta e breve, queria, primeiro, trazer um abraço do nosso

Ministro Orlando Silva. Quero falar da importância fundamental de que este seminário

se reveste. Ouvir as intervenções e a relatoria dos grupos me faz lembrar 2003,

quando o Presidente Lula criou o Ministério do Esporte.

Quando foi criado o Ministério do Esporte, Deputada, ele era um certo patinho feio.

Ninguém o queria. Esse negócio de esporte já foi atrelado ao turismo, à educação e à

cultura, e o Ministério do Esporte não vingaria. Posso afirmar aos senhores e às

senhoras que, nesses sete anos de árduo trabalho, que não foi do Ministério do

Esporte, mas de cada um de vocês, profissionais de educação física, estudantes,

atletas, ex-atletas e dirigentes, a duras penas estamos conseguindo transformar a

realidade do esporte no Brasil.

Essa tarefa não é fácil porque nosso país ainda guarda muitas contradições e é

acometido de problemas na área social que outras nações mais desenvolvidas já
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resolveram há tempos. É verdade dizer que essa política pública, pela primeira vez no

Brasil, procurou desenvolver o esporte e o lazer e constituir um sistema ainda não

acabado, mas um pouco mais bem definido, permitindo ao Brasil alcançar espaços e

conquistas importantes para o desenvolvimento do nosso esporte.

Quando falo em esporte, não me refiro apenas à realização dos jogos olímpicos e

da Copa do Mundo. É claro que isso não foi fácil. A Copa do Mundo foi relativamente

fácil, porque foi uma candidatura da América Latina; depois que a Colômbia retirou a

sua, o Brasil se tornou a única candidatura. Agora, realizar os Jogos Olímpicos de

2016, essa importante vitória do Brasil, não foi fácil porque competimos com nações

muito desenvolvidas, nações que, se quisessem organizar uma olimpíada, amanhã já

estariam totalmente prontas, como é o caso do Japão, dos Estados Unidos e da

Espanha.

Para nós, o mais importante ou o desafio no bojo da realização desses grandes

eventos é dotar o Brasil de uma cultura esportiva e olímpica que o País nunca

experimentou. Teremos uma geração que, desde 2002, quando iniciamos as

organizações dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos, até 2016, quando

teremos realizado os jogos olímpicos e passado pelos Jogos Pan-Americanos e

Parapan-Americanos, durante 14 anos, terá vivenciado o nosso país como o

epicentro dos principais eventos esportivos internacionais. Para isso, é preciso deixar

um legado importante para nosso país. É claro que, de forma objetiva, ele será

percebido quando sentirmos a modernização das nossas cidades e quando houver a

geração de empregos, o aquecimento da economia, a visibilidade e a projeção

internacional gerados por esses eventos. O principal legado desses eventos em uma

política pública de esporte e lazer, em nosso entendimento, é o que isso pode

significar para milhões e milhões de crianças e jovens do País. Estes precisam ter, a

partir do esporte, uma perspectiva de formação do caráter. Precisamos, a partir dos

valores do esporte, dos valores da coletividade impostos pelo esporte, dos valores de

saber respeitar os nossos limites e explorar as nossas potencialidades, de saber

ganhar e perder, ter perspectiva de formação de uma geração inteira de brasileiros e

brasileiras, em um mundo tão tomado pelo individualismo.

O esporte resgata valores nobres. O espírito olímpico imbui toda uma geração, todo
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o povo brasileiro de valores importantes.

É claro que nos orgulha ver um grande atleta brasileiro subir ao pódio com uma

medalha de ouro. Faremos tudo para que isso aconteça, pois não é possível o Brasil

estar entre as 10 economias do mundo e não estar entre os 10 países olímpicos.

Desejamos realizar as Olimpíadas no Brasil não apenas para que seja uma grande

festa, mas também para fazer com que possamos estar entre os 10 países olímpicos

do mundo. O Brasil precisa e tem vocação para ser um grande País. Não podemos

ocupar uma posição em comparação com outros países da noite para o dia, mas com

investimentos, com a valorização do profissional de educação física e com um bom

salário. Foi isso o que fizeram dois países muito distintos. Cuba e Estados Unidos são

diferentes em tudo. Um é grande, o outro é pequeno; um é capitalista, o outro

socialista, mas ambos têm algo em comum: o esporte e o lazer nas escolas e nas

universidades. Precisamos disso em nosso país. Temos de fazer das nossas escolas

um lugar mais agradável, pois a escola no Brasil é chata e não atrai a criança,

tornando-se um fardo para ela. Com a realização desses grandes eventos e a partir

do esporte, temos de fazer da escola brasileira um local agradável, onde se pratica

esporte. Temos de fazer com que as escolas e as universidades brasileiras tenham

um grande potencial, em se tratando de formação de atletas.

Deputado Carlin Moura, essa iniciativa da Assembleia Legislativa, com a

participação de toda a sociedade civil mineira, é um passo importante para uma

decisão que tomaremos no dia 10 de dezembro. Nesse dia convocaremos a III

Conferência Nacional do Esporte, para debates em cada Município e em cada Estado

do País, pois hoje o ambiente para o debate sobre o esporte é diferente, já que as

pessoas estão mais atentas a ele, querem conhecer como funciona e querem ter

acesso a essa prática e ao lazer. Nada melhor do que uma conferência para

traçarmos, de forma conjunta e democrática, com o governo, com o Poder Legislativo

e com a sociedade civil organizada, um plano decenal para o esporte brasileiro,

imbuído de metas, que poderemos alcançar no campo da ciência e da tecnologia, da

inclusão social e da formação de atletas de alto rendimento. O nosso sonho e a nossa

luta diária, a partir da busca desses grandes eventos, tornarão o Brasil, nos próximos

sete anos, um dos países mais falados e comentados do mundo, pois não há um
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evento que consiga juntar 3.500.000.000 pessoas ao mesmo tempo em frente a uma

televisão, como acontece no final de uma copa do mundo de futebol. Não há um

evento no mundo que atinja mais de 30 bilhões de audiência acumulada ao longo dos

jogos olímpicos. E isso acontecerá nas Olimpíadas de 2016. O nosso país terá maior

projeção no cenário externo, mas é preciso que essa projeção em 2016 faça com que

possamos olhar para trás e ter a certeza de que nosso país garante às suas crianças,

aos seus jovens, aos seus idosos e à sua população o acesso facilitado à prática do

esporte e do lazer. Tenho certeza de que, quando essa prática for difundida, haverá

mais e mais talentos no Brasil, pois aqui isso não falta, já que faltam somente

oportunidades e mais investimentos.

Gostaria de saudar a todos vocês e de dizer que o esporte brasileiro só atingiu esse

patamar, ou melhor, só está atingindo esse patamar de respeito internacional e de

realização de grandes eventos graças ao Ministério do Esporte e aos nossos

Legislativos, mas, sobretudo, por temos profissionais da área da educação física,

técnicos, atletas e ex-atletas que dedicam sua vida, em condições muitas vezes

adversas, para manterem bem elevada a bandeira do desenvolvimento do esporte,

que não é outra senão a bandeira do desenvolvimento da humanidade, da civilização

e de todo o nosso povo.

Parabéns pelo seminário. Deputado Carlin Moura, as resoluções deste seminário

são prontamente assumidas e encaradas pelo Ministério do Esporte como resoluções

que contribuirão sobremaneira para a elaboração do nosso Plano Decenal. Um

grande abraço a cada um de vocês, felicidades. Vamos seguir juntos nessa luta.

O Sr. Presidente - Agradecemos as palavras do Sr. Wadson Ribeiro. Leve o nosso

abraço ao grande Ministro Orlando Silva, esse baiano que dignificou e dignifica o

nome do Brasil.

Apresentação dos Pedidos de Destaque

O Sr. Presidente - Passaremos agora à apresentação dos pedidos de destaque.

Vamos proceder à apreciação das propostas na seguinte sistemática: vocês

conhecem o inteiro teor das propostas, mas os telespectadores da TV Assembleia

não o conhecem. Então, cada coordenador de grupo procederá à leitura das

propostas do seu grupo.
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Se houver destaque, a pessoa se levantará, se identificará ao microfone dizendo

nome, entidade e cidade que representa e fará o destaque. Não será necessário

explicar o destaque, este será anotado. Somente ao final da leitura de todas as

propostas voltaremos à apreciação dos destaques. As propostas que não forem

destacadas serão votadas imediatamente.

Atenção, se a proposta for aglutinativa - por exemplo, alguém deseja aglutinar a

Proposta nº 13 à Proposta nº 14 -, o destaque deverá ser apresentado para a

Proposta nº 13 e para a Proposta nº 14. Compreendido isso? Nas propostas

aglutinativas, o destaque deverá ser apresentado em todas elas porque poderão ser

mais de duas propostas.

- Procede-se à apresentação de pedidos de destaque.

Votação do Documento Final, Salvo Destaques

O Sr. Presidente - O procedimento será o seguinte: as propostas que não foram

destacadas serão votadas e, posteriormente, votaremos destaque por destaque.

Quando entrarmos em regime de votação, não haverá questão de ordem. Procurem

apresentá-la antes de entrarmos em regime de votação, para facilitar os nossos

trabalhos. Senhores delegados e participantes, vamos proceder à votação das

propostas que não foram destacadas. Em votação, o Documento Final, salvo

destaques. (- Pausa.) Podem abaixar. Quem for contrário ao Documento, levante o

crachá. (- Pausa.) Abstenções? (- Pausa.) Está aprovado o Documento Final, salvo

destaques.

Discussão e Votação dos Destaques e de Novas Propostas

O Sr. Presidente - A Mesa verificou que grande número de destaques foram

apresentados. Ainda não conseguimos encontrar o melhor modo de agilizar os

trabalhos. Procuraremos encontrar essa melhor maneira no transcorrer dos trabalhos.

Será muito importante a ajuda do Plenário para isso. Procuraremos encaminhar com

muita tranquilidade. Se o nosso encaminhamento estiver equivocado, vocês podem

nos corrigir e ajudar. Para cada proposta destacada, informarei o número de

destaques. Desses destaques apresentados, darei prioridade ao de supressão, ou

seja, àquele que pretende suprimir a proposta do documento, pois, caso vença, os

outros destaques ficarão prejudicados. Posteriormente, submeterei à votação os
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destaques aglutinativos, e, por fim, os modificativos. A dinâmica será a seguinte: em

um primeiro momento, a pessoa somente explicará o conteúdo do destaque, pois, se

o conteúdo for direto e objetivo, pode não haver necessidade de defesa. Caso não

esteja claro, passaremos à sua defesa. Pode vir ao microfone para fazer a sua

apresentação. No início, fizemos a leitura do encaminhamento. Aprovaremos o

documento de todas as propostas. Se aparecer alguma proposta nova, ela será

submetida à votação. Ao final, depois de aprovadas todas as propostas, faremos uma

nova votação para a escolha das três prioritárias de cada grupo. Foram destacadas

39 propostas, e 19 foram aprovadas em bloco.

- Procede-se à discussão e votação dos destaques e de novas propostas.

Apresentação e Votação de Moções

O Sr. Presidente - Antes de passarmos para a eleição da comissão de

representação, procederemos à leitura e à votação de moções apresentadas.

- Procede-se à apresentação e votação de moções.

A Deputada Gláucia Brandão - Muito obrigada, Deputado Carlin Moura, nosso

Presidente, que conduziu, com muita competência, esta plenária final. Desejo

sucesso e agradeço a todos vocês. Agradeço ao Deputado Doutor Viana, nosso Vice-

Presidente, que está representando a Mesa Diretora. Agradeço-lhe o apoio a este

seminário. Agradeço também a todos que participaram. Como o Paolucci falou, temos

paixão pela nossa área. Nosso compromisso é com o desenvolvimento da educação

física para a valorização dos profissionais, para o esporte de qualidade, que

realmente garanta e promova a cidadania de nossas crianças e adolescentes e de

todas as pessoas que trabalham com a educação física e com o esporte. Peço a

Deus que continue nos abençoando. Que tenhamos cada vez mais compromisso com

nosso próximo, com a qualidade do trabalho que prestamos, com a promoção e a

qualidade da vida de todas as pessoas com que estamos envolvidos. Peço a Deus

sabedoria, saúde e muitos sonhos. Que esta semente que está sendo semeada

floresça, frutificando em bons trabalhos e no desenvolvimento de política pública para

o Estado. Isso engrandecerá nosso Estado e nossa área. Parabéns a todos que até

aqui ficaram, pela comissão que será eleita, pela comissão organizadora, pela GPI, e

a todos os consultores e os funcionários desta Casa, que estão nos dando suporte.
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Parabéns, Doutor Viana. Parabéns, Carlin. Parabéns à Assembleia Legislativa de

Minas Gerais. Um abraço a todos e contem conosco. Contem com os Deputado desta

Casa, com a comissão de educação física, esporte e lazer, que será criada nesta

Casa e foi sugestão do grupo. Esperamos que essas ações sejam efetivadas em

parceria com o governo de Estado e com esta Casa. Deus abençoe a todos vocês.

Muito obrigada por tudo.

Eleição da Comissão de Representação

O Sr. Presidente - Passaremos à escolha e eleição dos participantes da comissão

de representação. Esclarecemos que 39 pessoas, vinculadas a 32 entidades

diferentes, inscreveram-se para compor a comissão de representação.

Queremos submeter ao Plenário o encaminhamento que a Mesa fará neste

momento.

- Procede-se à eleição da comissão de representação, que fica composta pelos

seguintes membros: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae de Belo

Horizonte; Associação dos Portadores de Deficiência de Ipatinga; Associação dos

Professores de Educação Física de Belo Horizonte e Região Metropolitana -

APEFBHRM -; Associação dos Professores e Profissionais de Educação Física da

Regional - Apef - Poços de Caldas; Associação dos Profissionais de Educação Física

de Minas Gerais - Apefmig -; Associação Esportiva Social Ermelinda Vital; Associação

Mineira das Federações Esportivas de Minas Gerais - Amife-MG -; Centro

Universitário de Belo Horizonte - Unibh -; Colégio Tiradentes PMMG; Confederação

Brasileira de Boliche; Conselho das Instituições de Ensino Superior de Educação

Física - Condiesef -; Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com

Deficiência; Conselho Municipal de Esportes de Sete Lagoas - Comesel -; Conselho

Regional de Educação Física 6ª Região - Cref 6 -; Contagem Esporte Clube; Diretório

Acadêmico de Educação Física da UFMG; Escola Estadual Pandiá Calógeras; Escola

Estadual Sandra Risoleta de Lima Hauck; Escola Municipal Cora Coralina; Espaço

Criança Esperança de Belo Horizonte; Federação Interestadual de Trabalhadores em

Estabelecimento de Ensino; Federação Panamericana de Levantamento de Pesos -

Federação Mineira de Levantamento de Pesos; Fórum Estadual de Combate ao

Trabalho Infantil - Fectipa -; Instituto Batista ABS e Populações Tradicionais; Instituto
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Presbiteriano Gammon - Faculdade Presbiteriana Gammon - Lavras; Prefeitura

Municipal de Coronel Fabriciano; Secretaria Municipal de Esporte de Januária;

Secretaria Municipal de Esportes de Sabará; Universidade Federal de Minas Gerais;

Universidade Federal de Viçosa - Núcleo de Educação de Adultos; e Universidade

Presidente Antônio Carlos - Unipac Vale do Aço.

O Sr. Presidente - Obrigado a todos. Reforço que a reunião da comissão de

representantes acontecerá na quinta-feira, dia 10 de dezembro, às 14h30min, no

Plenarinho I. A realização deste seminário só foi possível graças à parceria de todos

vocês, das entidades e das cidades. Agradeço à nossa assessoria, aos Prefeitos, às

Câmaras de Vereadores, às entidades, às cidades e a cada um de vocês. Agradeço

especialmente ao Deputado João Leite e às Deputadas Gláucia Brandão e Cecília

Ferramenta.

Passarei a Presidência ao Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente desta Casa.

Peço que, após a fala do Deputado Doutor Viana, todos os coordenadores de grupo

venham aqui, para, juntos, entregarmos o Documento Final ao 1º Vice-Presidente da

Assembleia.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Prezado colega Deputado Carlin

Moura, que tão bem conduziu e coordenou os trabalhos de hoje, convidados,

componentes da Mesa, participantes deste seminário, telespectadores que nos

assistem pela TV Assembleia, funcionários da Casa, em nome do Deputado Alberto

Pinto Coelho, Presidente, e de toda a Mesa diretora de Deputados, quero dizer da

nossa satisfação do dever cumprido. Abri este seminário com muita alegria, e quis o

destino que aqui estivesse também para fechá-lo com chave de ouro. A Assembleia,

com sua Mesa diretora, sob a Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho,

reconheceu, há muito tempo, que é a participação da sociedade que enriquece

nossos trabalhos. Estamos aqui para fazer leis para a sociedade. E como fazer leis

para o povo se o povo não nos trouxer sugestões, discussões e encaminhamentos?

Deputado Carlin Moura, esta é nossa função enquanto Casa do povo. A Assembleia

hoje é aberta, e a Mesa dá toda a condição ao Deputado de exercer plenamente seu

mandato, facilitando o deslocamento, as viagens, dando toda a cobertura, com a

assessoria e a consultoria, que são de primeira qualidade nesta Casa. Como fruto,
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temos o belo resultado deste trabalho de convivência de vocês nesses dois dias,

quase três. Fico muito feliz e trago a satisfação de todos nós. A Assembleia está

buscando novamente melhorar seu trabalho, com consultoria a todos vocês,

sociedade mineira. Informem-nos o que avaliam da Assembleia hoje e o que querem,

que é o que quereremos para a Assembleia daqui a 10 anos. Buscamos planejar a

Assembleia para que seja ainda melhor, com a participação de vocês e com o

trabalho dos Deputado e dos funcionários da Casa, para servir ao nosso Estado da

melhor maneira possível. Deem sugestões. Parece-me que receberemos sugestões

até 31/1/2010, seja pelo nosso “site”, seja pelos mil computadores que estão

instalados na Casa, no Edifício Tiradentes e no Procon. Tragam sugestões e digam o

que pensam e desejam que a Assembleia seja nos próximos 10 anos, para que

façamos planejamento estratégico e melhoremos ainda mais, com a participação de

vocês, nossos trabalhos de Deputados e o trabalho dos assessores, para benefício

da nossa comunidade. Encerro parabenizando-os. Com muita alegria, ficarei

disponível para receber, antes de fecharmos este seminário magnífico, os trabalhos

que compilaram e que passarão às nossas mãos, para que a Mesa diretora e o

Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho deem sequência. Não pararemos, pois o

esporte é vida, é dinamismo, é saúde, é educação. Nem sabia que ele também

matava a fome, porque vocês estão sem almoço. Sou médico, e isso para mim é

novidade. Receberemos esse documento com muita alegria. Deixo nosso abraço e

parabenizo-os. Vocês são a razão maior do sucesso deste seminário. Muito obrigado.

Parabéns, Deputado Carlin Moura. Estou fazendo chover no molhado, porque o

reconhecimento é de quem conviveu com você hoje. Um abraço a todos e muito

obrigado.

Entrega do Documento Final

O Sr. Paulo Sérgio de Oliveira - Nós, da Comissão, passaremos agora às mãos de

V. Exas. nosso documento, em linguagem muito conhecida: “troféu”. Este é nosso

troféu de campeão. Passarei nosso troféu de campeão pelo nosso trabalho.

- Procede-se à entrega do Documento Final.

PROPOSTA DE DOCUMENTO FINAL

Belo Horizonte - 2009
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Grupo 1 - Esporte de formação e de participação: legislação, regulamentação

profissional e políticas públicas.

1 - Garantia de estrutura competente e qualificada para a implantação física, com

profissionais habilitados; suporte operacional e registro de dados, que compreenda

um Centro Estadual de Educação Física, Esportes e Para desporto em Belo

Horizonte; oito Centros Macrorregionais de Educação Física, Esportes e Para

desporto, seguindo-se a organização regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais -

Jemg; 46 Centros Regionais de Educação Física, Esportes e Para desporto, de

acordo com as divisões das SERs, mas não sendo necessariamente instalados na

sede; 853 Centros Municipais de Educação Física, Esportes e Para desporto,

conforme número de Municípios do Estado. Será necessário explicitar a

especificidade de cada estrutura e sua qualificação de acordo com a região e a

complexidade dos tipos de atividades a serem desenvolvidas em cada centro.

2 - Criação, nas escolas, de Núcleos Esportivos e de Centros de Formação de

Atletas para crianças e adolescentes, com ou sem deficiência, garantindo recursos

orçamentários públicos e parcerias com a iniciativa privada para a construção e

restauração de espaços físicos, com acessibilidade no desenho universal, aquisição

de implementos desportivos e manutenção dos recursos humanos, bem como

formalização de convênios com instituições de ensino superior para capacitação de

professores de Educação Física e profissionais afins nas ciências do esporte, com

visão humanística, para atuarem nesses núcleos e centros de formação.

3 - Regulamentação da abertura das escolas públicas nos finais de semana para o

desenvolvimento de atividades nas áreas de esporte, atividade física, cultura, lazer e

saúde, com a devida contratação de profissionais habilitados para realização das

atividades propostas, visando à participação comunitária.

4 - Organização de equipe de especialistas na área de educação física e

profissionais multidisciplinares, com a obrigatoriedade de participação de profissionais

e representantes das entidades de educação física, para elaborar as diretrizes para o

esporte educacional no Estado.

5 - Desenvolvimento de atividades esportivas de participação e educacionais, em

parceria com academias, clubes, investidores no esporte de alto rendimento, escolas
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municipais, estaduais e particulares, estimulando, por meio de convênios, o

aproveitamento dos seus espaços e equipamentos.

6 - Criação, em parceria com as instituições de ensino superior de Minas Gerais, de

programa educacional esportivo visando à abertura de seus espaços e equipamentos

ociosos para a prática desportiva assistida, envolvendo alunos com atuação no

ensino, pesquisa e extensão, desenvolvimento do esporte e em outras áreas afins.

7 - Criação de um calendário permanente de competições esportivas e para

desportivas voltado para alunos das redes pública e privada de ensino.

8 - Criação do Fundo Estadual do Esporte e incentivo à criação dos respectivos

fundos municipais.

9 - Alteração da lei estadual de incentivo ao esporte de formação e de participação

para admitir também recursos oriundos do ICMS corrente.

10 - Implantação ou manutenção de quadra poliesportiva coberta e iluminada,

contando ainda com estrutura de apoio como, por exemplo, vestiário, com

acessibilidade para pessoas com deficiência, em aulas formais de Educação Física

nas escolas e em espaços públicos, garantindo a todos o direito à prática esportiva

coletiva.

Grupo 2 - Educação física escolar: agentes, estrutura e legislação

11 - Cumprimento dos dispositivos legais referentes ao profissional de educação

física. (Cite-se: Constituição do Brasil. Lei Federal nº 9.696 - Regulamentação da

Profissão de Educação Física e criação dos Conselhos Federal e Regionais de

Educação Física. Resolução nº 218 do Conselho Nacional de Saúde -

Reconhecimento dos profissionais de educação física da área da saúde. Programa

Nacional da Saúde da Família - PSF. Diversas leis vigentes em Minas Gerais e

Municípios. Sistema Confef/Cref-MG - Portarias e Resoluções.)

12 - Garantia de que a Educação Física, como componente curricular obrigatório de

todas as séries ou anos do ciclo da educação básica, nos vários níveis (educação

infantil, ensino fundamental e ensino médio) e modalidades das escolas públicas e

privadas integrantes dos sistemas estadual e municipais de educação, seja efetivada

com o mínimo de três aulas semanais ministradas em todos os turnos por

profissionais licenciados em Educação Física, com equipamentos e materiais
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didáticos e esportivos, oficiais e de qualidade, que atendam às necessidades das

escolas.

13 - Substituição gradativa, até a data limite de 31/12/2010, de professores e

profissionais inabilitados ou em desvio funcional.

14 - Atualização e formação continuada – sistematizada, com fundamentação

teórica, planejamento adequado, metodologias participativas e conteúdos

sistematizados – de acordo com a realidade local e regional, para os profissionais

graduados e habilitados que atuam na área da educação física, nos diversos níveis e

modalidades da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino

médio) nas redes federal, estadual, municipais, pública e privada, sob a

responsabilidade de instituições de ensino superior.

15 - Efetivação de suplementação de carga horária para os profissionais de

educação física habilitados na modalidade licenciatura, atuantes em programas

sociodesportivos propostos e mantidos pelos governos federal, estadual e municipais,

nas escolas públicas e privadas, e ofertados prioritariamente aos professores de

Educação Física da própria instituição.

16 - Implantação e manutenção de projetos esportivos e socioeducativos em

horários extraturno para alunos interessados, prioritariamente com profissionais de

educação física habilitados, da própria instituição, em todas as escolas públicas,

designados e contratados pelas suas respectivas secretarias.

17 - Elaboração de nova lei estadual da educação física, em substituição à Lei nº

17.942, de 2008, a partir de fórum estadual com representação de entidades e

profissionais representativos da educação física do Estado de Minas Gerais.

18 - Garantia de substitutos para os professores de Educação Física das escolas

estaduais e municipais durante o período em que estiverem atuando nos Jogos

Escolares, em todas as suas etapas, garantindo os recursos financeiros que

viabilizem sua participação.

19 - Utilização de 1/3 da carga horária do cargo do professor de Educação Física no

treinamento de equipes escolares e em trabalhos na área de esporte, lazer e saúde,

junto à comunidade escolar na qual a escola esteja inserida.

20 - Elaboração, publicação e distribuição, nas escolas públicas, para alunos e
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professores, de material didático para orientação acerca do conhecimento sobre a

área de educação física escolar, comportamentos saudáveis e educação para a

saúde, bem como distribuição de equipamento desportivo para as aulas.

Grupo 3 – Esporte como mecanismo de cidadania: aspectos educacionais,

promoção da saúde e prevenção à criminalidade e exclusão social

21 - Definição e implementação, em até dois anos, de ação conjunta da União,

Estado, Municípios, Terceiro Setor e instituições diversas da área educacional,

esportiva, de saúde e de assistência social, incluindo as Secretarias de Educação, de

Esporte e Juventude, de Saúde e de Desenvolvimento Social como facilitadoras

imediatas de avaliação e atendimento permanente, em torno da meta “Educação

física e esportes curriculares”, abrindo espaço físico para promoção da educação

física e do esporte educacional, de participação e de rendimento, na escola e na

comunidade, por meio do sistema educacional estadual.

22 - Garantia de implantação e manutenção, em dois anos, pelo Estado ou por

delegação deste, de instalação física, material e equipamentos em toda a rede

escolar pública e nos equipamentos esportivos públicos e privados, com

acessibilidade, em seu desenho universal, para pessoas com ou sem deficiência.

23 - Execução de meta estratégica de fomento e implantação, em até dois anos, de

quadra poliesportiva coberta e iluminada, contando ainda com estrutura de apoio

como, por exemplo, vestiário, com acessibilidade para pessoas com deficiência, em

condições compatíveis com as práticas esportivas coletivas e individuais, em todas as

escolas estaduais, com cobrança efetiva à rede particular e pública municipal, nos

mesmos parâmetros de qualidade.

24 - Garantia de inclusão e manutenção, no planejamento do Estado, da Meta

Estratégica Educacional “100% Escola Tempo Integral, Escola Aberta e Segundo

Tempo em 2010” e de participação ativa e direta da criança e do adolescente, como

sujeito no processo de formação inicial, continuada e integral, garantindo a educação

física, o esporte escolar, o esporte de participação, o esporte adaptado, o esporte de

rendimento nas diversas áreas de intervenção, nos diversos programas e espaços

institucionais, comunitários, sociais e privados, com conteúdo educacional curricular

legal obrigatório, nos níveis municipal, estadual e nacional, com atendimento por
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profissionais graduados e habilitados na área da educação física, assegurada a

acessibilidade, em seu desenho universal, às pessoas com deficiência.

25 - Implementação, com providências imediatas para sua execução, de avaliação,

prescrição, acompanhamento, orientação e correção preventiva, científica e

tecnologicamente competente, da maturação cronológica e biológica, física, funcional

e cognitiva da criança na fase escolar, com o devido registro pré-consentido da

escola e do responsável e com divulgação dos resultados, em parceria com as

instituições formadoras, universidades e centros de pesquisa.

26 - Utilização da educação física, do esporte e dos programas sociais esportivos

como mecanismo de inserção ou reinserção social das crianças, dos adolescentes e

das pessoas com ou sem deficiência, com atendimento por profissionais graduados e

habilitados na área da educação física, e como forma de contribuição para a

formação da criança e do adolescente, garantindo a identificação, prevenção com

base no ECA, pela escola, pela família e pela sociedade, de desvios éticos e morais e

da prática de ilícitos.

27 - Criação de políticas públicas voltadas para o esporte paraolímpico e

paradesportivo e para o lazer, de forma a permitir também às pessoas com

deficiência, incluindo a auditiva e a deficiência intelectual participarem de jogos, e

incentivo à criação de espaços e equipamentos esportivos que permitam

acessibilidade adequada aos para-atletas e paraolímpicos, garantindo-lhes a

locomoção em veículos adaptados e acessíveis aos mencionados espaços e

equipamentos, bem como a restauração dos já existentes com vistas a garantir a

acessibilidade.

28 - Suprimida.

29 - Implementação do processo de treinamento esportivo para os adolescentes,

em escolas e projetos sociais, com disponibilização de espaços adequados para a

prática de cada modalidade esportiva, ministrada por profissionais habilitados em

educação física, e de no mínimo três módulos extraclasse por semana, com

investimento permanente em espaço físico e material didático, como mecanismo de

cidadania e de inclusão social.

30 - Construção, ampliação e manutenção de Centros Regionais de Treinamento de



____________________________________________________________________________
1508

Para-Atletas, com equipamentos adequados a cada tipo de deficiência em suas

modalidades, qualificando profissionais para nele atuarem e custeando as despesas

necessárias para participação em competições.

Grupo 4 - Esporte de rendimento: legislação, regulamentação profissional e

políticas públicas

31 - Criação do Sistema Mineiro do Esporte, composto por agentes da área, voltado

para o planejamento estratégico do setor e para a definição de diretrizes para a

Política Estadual de Esportes, com a participação de representantes municipais de

todas as regiões do Estado, com metas quantitativas e qualitativas, possibilitando

transparência e controle social e viabilizando o acesso a financiamentos públicos e

privados para o esporte de rendimento, estabelecendo cotas para todas as

modalidades esportivas e paradesportivas.

32 - Implementação imediata da Lei n° 17.803, de 20 08, que institui a bolsa-atleta

como forma de estímulo e desenvolvimento de sistema permanente de bolsas para

atletas de alto rendimento semiprofissional, amador e estudantil, mediante parceria

com os Poderes municipal, estadual e federal, a iniciativa privada, instituições de

ensino superior, clubes e academias.

33 - Criação e incentivo de bolsa ou auxílio para técnico e preparador físico que

atuem no treinamento de atletas.

34 - Restauração das bases, que são as escolas e as instituições de ensino

superior, provendo-as de equipamentos adequados, reformando sua estrutura física,

qualificando os profissionais de educação física e estimulando os pais a participar das

escolas juntamente com os adolescentes, para possibilitar o desenvolvimento, no

Estado, do esporte de rendimento na infância e na adolescência.

35 - Implementação, em até dois anos, pelo Estado, de centro/complexo olímpico

com infraestrutura completa e adaptada (acessibilidade), para atendimento de

demandas regionais, potencializando e facilitando o desenvolvimento do esporte de

rendimento, após mapeamento e inventário de parques esportivos.

36 - Incentivo à criação de espaços e equipamentos esportivos que permitam de

acessibilidade adequada aos para-atletas e viabilizem o lazer de pessoas com

deficiência, bem como à restauração dos já existentes com vistas a garantir a
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acessibilidade.

37 - Garantia, pelo Estado, de condições para que os Municípios utilizem verbas do

ICMS Solidário do esporte.

38 - Destinação de recursos do orçamento do Estado e dos Municípios para custeio

de hospedagem, alimentação, transporte de atletas, para-atletas, profissionais de

educação física e equipe técnica, e demais despesas necessárias.

39 - Garantia e ampliação das parcerias entre escolas, clubes, academias

desportivas e outros espaços de prática esportiva e o Estado, nas quais este

garantiria recursos financeiros para detecção de talentos e prática de esporte de

formação e de rendimento, aproveitando o corpo técnico, espaços e equipamentos

nos momentos em que habitualmente são pouco utilizados.

40 - Criação de concursos públicos para técnicos, preparadores físicos e

especialistas da área de esporte e lazer para a ocupação de cargos técnicos em

órgãos da administração pública estadual e municipal.

Grupo 5 - Ética no esporte: papel da família, da mídia, dos professores de educação

física e dos profissionais do esporte, e o combate ao “doping” e às formas de assédio

e de discriminação

41 - Oferta, pela Secretaria de Estado de Educação e pela Secretaria de Estado de

Esporte e Juventude de Minas Gerais, de cursos de formação e capacitação

específicos para professores de Educação Física que atuem com alunos e atletas

com qualquer tipo de deficiência, com a carga horária mínima de 120 horas.

42 - Atualização bienal do Atlas do Esporte em Minas Gerais, buscando mapear a

prática esportiva no Estado e seus espaços e equipamentos – estatística do esporte

mineiro – para alimentar um banco de dados esportivo e subsidiar a criação da

Política Estadual de Esportes.

43 - Criação de calendário permanente de eventos de capacitação e formação

continuada nas áreas de gerência esportiva, elaboração de projetos de financiamento

e também de conhecimento específico de cada esporte e outras atividades ligadas à

educação física, recreação e lazer.

44 - Disseminação da importância da criação de Secretaria de Esportes em todos

os Municípios mineiros que ainda não a tiverem.
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45 - Ampliação dos espaços de discussão permanente sobre esporte, desporto e

lazer e sobre temas como “doping”, exploração infantil, iniciação precoce e

desenvolvimento motor, a fim de formular políticas públicas voltadas para o esporte

articuladas com os três níveis de governo e garantir o desenvolvimento saudável da

criança, do adolescente e da pessoa com deficiência durante a prática esportiva e em

competições.

46 - Incentivo às Câmaras Municipais mineiras para que criem uma Comissão

Permanente de Educação Física, Esporte e Lazer.

47 - Criação, pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, de Comissão

Permanente de Educação Física, Esporte e Lazer.

48 - Estabelecimento de parcerias efetivas com instituições de ensino superior,

públicas e privadas, que tenham curso de Educação Física, para atendimento na

implantação de projetos, programas, capacitação destinada aos profissionais da

educação física, criação de ligas e assessoria às prefeituras, clubes, câmaras e

conselhos municipais, com repasse de recursos públicos do Estado, complementando

as ações deste.

49 - Incentivo à criação de Conselhos Municipais de Esporte e Lazer, e

desenvolvimento de trabalho de conscientização dos Municípios sobre a importância

da criação do Conselho, visando também aos esportes adaptados.

50 - Realização pelo Estado, em parceria com as prefeituras, bienalmente, de

“Seminário Legislativo de Educação Física, Esportes e Lazer para Infância e

Adolescência: Caminho para a Cidadania”, encaminhando, implementando e

executando as deliberações definidas nesses fóruns.

Grupo 6 - Trabalho infantil no esporte: iniciação precoce, exploração infantil e

legislação

51 - Cumprimento dos dispositivos legais relativos aos direitos fundamentais da

criança e do adolescente, plenamente qualificados, prescritos, de responsabilidade e

dever do Estado. (Cite-se: Constituição do Brasil. Educação Brasileira - Diretrizes

Curriculares Nacionais. Resolução CNE 1 e 2, de 2002. Estatuto da Criança e do

Adolescente - ECA. Lei Pelé - Lei do Esporte. Decreto-Lei nº 3.298, de 20/12/99 -

Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Decreto-Lei
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nº 6.949, de 2009 - Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Lei nº

15.457, de 2005 - Regula o Esporte. Lei nº 17.942, de 2008 - Regula a Educação. Lei

nº 9.696, de 1998. Leis vigentes em Minas Gerais e em diversos Municípios.)

52 - Implementação, ampliação e manutenção da oferta de serviços públicos, pelo

Estado e pelo Município, sob a coordenação do Estado, para a prática de esporte

educacional e para desporto, lazer para crianças e adolescentes, durante a semana e

nos fins de semana, incluindo a formulação de programas e projetos que prevejam

aquisição de material esportivo e pedagógico e equipamentos adaptados às

deficiências, alimentação, transporte convencional e adaptado ou acessível,

contratação de profissional de educação física habilitado e adequação, construção e

manutenção de espaço físico acessível, no desenho universal; elaboração de

cronograma de intercâmbios esportivos entre escolas, comunidades e entidades;

implementação da iniciação esportiva e paradesportiva, em toda a rede escolar

pública e em programas socioeducativos voltados para crianças e adolescentes, com

ou sem deficiência, equipando as escolas com recursos materiais, convencionais e

adaptados, e humanos para a realização da prática esportiva em suas diversas

modalidades.

53 - Elaboração e implementação do Plano Estadual de Esporte para Crianças e

Adolescentes, com enfoque prioritário na promoção do desporto educacional (art.

217, II, Constituição Federal de 1988).

54 - Estímulo ao protagonismo juvenil no tocante à elaboração de propostas que

facilitem o acesso à prática esportiva por meio da utilização da escola e dos espaços

públicos.

55 - Elaboração de políticas públicas voltadas para a prática desportiva e hábitos de

vida saudável, observando o que dispõe o art. 217, II, da Constituição Federal de

1988: "a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto

educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento";

monitoramento e fiscalização, pela Assembleia Legislativa, da aplicação dos

investimentos do Estado na promoção do desporto, verificando se esses recursos

públicos estão sendo destinados prioritariamente ao desporto educacional (inclusivo)

ou ao desporto de rendimento (seletivo); desagregação, nas peças orçamentárias,
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dos recursos destinados ao esporte educacional, ao esporte de participação e ao

esporte de rendimento voltados para a criança e o adolescente, com ou sem

deficiência.

56 - Suprimida.

57 - Publicação, de forma didática e em local visível nos estabelecimentos de

prática esportiva, da legislação pertinente ao trabalho infantil e divulgação do ECA

(Lei nº 8.069, de 1990) , entre os profissionais de educação física.

58 - Inclusão, na Lei nº 15.457, de 2005, das penalidades decorrentes do não

cumprimento dos seus diversos dispositivos, especialmente aqueles relativos aos

direitos fundamentais da criança e do adolescente.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença dos convidados e, cumprido

o objetivo da convocação, 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 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/11/2009

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

(substituindo o Deputado Paulo Guedes, por indicação da Liderança do PT) e os

Deputados Getúlio Neiva e Ademir Lucas (substituindo o Deputado Juninho Araújo,

por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Getúlio Neiva, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ademir Lucas, dispensa a

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

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

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

A seguir, comunica o recebimento de ofícios do Sr. Paulo Brant, Secretário de Estado

de Cultura (2), publicado no “Diário do Legislativo”, em 21/11/2009. O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores

os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nº 3.905/2009 (Deputada Gláucia
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Brandão) e 3.917/2009 (Deputado Getúlio Neiva) em turno único. Passa-se à 2ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em

turno único, o Projeto de Lei nº 3.829/2009, que recebeu parecer por sua aprovação.

Após discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 3.724, 3.735, 3.804/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetido a votação, é aprovado requerimento da Deputada Gláucia Brandão em

que solicita seja encaminhado à Sra. Érica Drumond, Secretária de Estado de

Turismo, pedido de providências para que sejam incluídas imagens do Município de

Monte Sião e do Sul de Minas no vídeo do governo do Estado. Cumprida a finalidade

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

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Miranda - Braulio Braz.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 26/11/2009

Às 10h15min, comparecem no Auditório Municipal de Malacacheta a Deputada

Cecília Ferramenta e o Deputado Carlin Moura (substituindo o Deputado Paulo

Guedes, por indicação da Liderança do Bloco PMDB-PT-PCdoB), membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Getúlio Neiva. Havendo

número regimental, a Presidente, Deputada Cecília Ferramenta, declara aberta a

reunião e, nos termos regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

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

Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública,

questões relativas ao abastecimento de água e ao saneamento básico no Município

de Malacacheta, bem como às obras de redes da Copanor na região, em especial a

que liga Malacacheta a Água Boa; a seguir, comunica o recebimento de

correspondência do Sr. Sebastião Donizete de Souza, Superintendente Regional do
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DNIT, agradecendo o convite para participar da reunião e informando que o DNIT se

restringe à infraestrutura de transportes no âmbito federal e que as rodovias que

cortam os Municípios de Malacacheta e Água Boa estão sob a jurisdição do Estado

de Minas Gerais, não havendo motivos para representação desse órgão na

audiência. Informa, ainda, que os referidos Municípios pertencem à Rodovia MG-217.

A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir o Padre

Aureliano Ferreira de Souza e o Sr. José Irineu Cordeiro Rocha, respectivamente,

Prefeito e Vice-Prefeito Municipal de Malacacheta; os Srs. Denejando de Souza

Pereira, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Malacacheta; Joanísio Freitas, ex-

Prefeito de Malacacheta; Tenente Reginaldo Luiz Cavalcanti, representante da PM de

Malacacheta; Jésus Sidrach Vieira, Gerente de Controle Interno da Prefeitura de

Água Boa, representando o Prefeito, Carlos Magno Ferreira; José Nelson Sobrinho,

Engenheiro Regional do DER-MG em Teófilo Otôni, representando o Diretor-Geral,

José Élcio Santos Monteze; Fábio Reis Nazareth, Promotor de Justiça; Marco Aurélio

Senna Prates, Coordenador Operacional da Copanor; e Lúcio Pereira da Costa,

encarregado do Sistema de Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto da Copasa-

MG, em Malacacheta, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a palavra ao Deputado Carlin Moura, autor do requerimento que deu origem

ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos

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

discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários e, cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença dos

parlamentares, dos convidados e dos demais participantes, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2009.

Paulo Guedes, Presidente - Carlos Pimenta.

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/12/2009

Às 9h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Delvito Alves, Antônio Carlos Arantes (substituindo o Deputado Antônio Genaro, por
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indicação da Liderança do BPS) e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Fahim

Sawan, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Delvito Alves,

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

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

reunião se destina a debater, em audiência pública, o “Diagnóstico de impactos de

grandes projetos em direitos humanos - estudo de casos sobre a cana-de-açúcar”

(agronegócio - agroenergia no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba), que teve como

coordenador o Frei Rodrigo de Castro Amédée Péret, e comunica o recebimento de

ofício do Sr. Paulo Emílio Gonçalves, Gerente Regional de Assistência Social Centro-

Sul da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, publicado no “Diário do Legislativo”,

em 26/11/2009. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir o Frei Rodrigo de Castro Amédée Péret, Coordenador da Ação Franciscana de

Ecologia e Solidariedade, representando D’Carlos Silva; os Srs. José Divino de Melo,

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ituiutaba; e Vilson Luiz da Silva,

Presidente da Fetaemg, que são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado

Durval Ângelo, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião.

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

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a

votação, é aprovado o Requerimento nº 5.057/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

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

requerimentos dos Deputados: Durval Ângelo (4) em que solicita seja encaminhado

ao Coordenador da Bancada Mineira na Câmara dos Deputados cópia das notas

taquigráficas da reunião de audiência pública realizada no dia 30/11/2009, bem como

pedido providências para que apoiem a defesa e a proteção dos animais; sejam

realizadas reuniões de audiência pública para obter esclarecimentos sobre os motivos
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que provocaram o afastamento de dois policiais civis lotados na Delegacia de

Confins, os quais tiveram atuação exemplar no combate à criminalidade nesse

Município e para discutir denúncias de trabalho escravo no Estado; seja encaminhada

aos Deputados Federais e aos Senadores da Bancada Mineira manifestação de

repúdio ao Projeto de Lei nº 4.548/98, em tramitação no Congresso Nacional; e

Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado ao Ten. Cel. P.M. Jorge Dias

Júnior e ao Ten. Cel. P.M. Antônio Leandro Bettoni da Silva, Comandante do 33º

Batalhão da Polícia Militar, em Betim, pedido de informações sobre as providências

tomadas em relação às denúncias de irregularidade na escala de serviço dos policiais

militares lotados nesse Batalhão, obrigados a trabalhar nos dias de folga para repor o

tempo de afastamento sob licença médica. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 2/12/2009

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Adelmo Carneiro Leão, Antônio Júlio, Inácio Franco, Juarez Távora e

Lafayette de Andrada, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também,

os Deputados Domingos Sávio, Padre João, Neider Moreira, Weliton Prado e Wander

Borges. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta

a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e

solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência

informa que a reunião se destina a debater os Decretos nºs 45.203 e 45.205, de

2009, que alteram a estrutura da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado e a

discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Ângelo Márcio Minardi de Oliveira,

Coordenador da Parte de Estrutura da Diretoria Central de Desenvolvimento
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Organizacional, representando a Sra. Renata Vilhena, Secretária de Estado de

Planejamento e Gestão; Gilberto Silva Ramos, Diretor de Fiscalização da

Subsecretaria da Receita, representando o Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário de

Estado de Fazenda; Antônio Eduardo Leite, Assessor Especial; Stella Maris Farias e

Rose Laura Lopes Fagundes, Assessoras, da Subsecretaria da Receita da Secretaria

de Fazenda; Antônio Mendes Patriota, Diretor Jurídico e Defesa Profissional,

representando o Sr. Rogério Macanhão, Presidente da Federação Nacional do Fisco

Estadual e Distrital; Matias Bakir Faria, Presidente do Sindicato dos Fiscais e Agentes

Fiscais de Tributos do Estado de Minas Gerais-Sindfisco; Maria Aparecida Neto

Lacerda e Meloni, Diretora Administrativa, representando o Sr. Sinval Pereira da

Silva, Presidente da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais;

Paulo César Marques da Silva, Presidente do Sindicato dos Técnicos em Tributação,

Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais-Sinffaz; Lindolfo de Castro,

Presidente eleito do Sindifisco; e Werton Brasil, Auditor Fiscal, que são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Antônio 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 das notas

taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, dos convidados e participantes, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco - Jayro

Lessa - Juarez Távora - Lafayette de Andrada.

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 2/12/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Adelmo Carneiro Leão, Antônio Júlio, Inácio Franco, Juarez Távora e

Lafayette de Andrada, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também,



____________________________________________________________________________
1518

os Deputados Domingos Sávio, Wander Borges e Neider Moreira. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da

Comissão presentes que a subscrevam. Suspende-se a reunião. Às 12h15min são

reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Deputados Jayro Lessa,

Adelmo Carneiro Leão, Antônio Júlio, Juarez Távora e Lafayette de Andrada. O

Presidente, Deputado Jayro Lessa, informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

que termina no dia 3/12/2009 o prazo para recebimento de emendas aos Projetos de

Lei nºs 3.808 e 3.809/2009. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

apreciação do Plenário. O Projeto de Resolução nº 3.996/2009, o Projeto de Lei

Complementar nº 55/2009 e os Projetos de Lei nºs 2.960, 3.221, 3.734, 3.826, 3.865,

3.882 e 3.899/2009 são retirados da pauta por determinação do Presidente da

Comissão, por haverem sido apreciados em reunião anterior e os Projetos de Lei nºs

3.854, 3.858, 3.976, 3.977, 4.005 e 4.006/2009, por não cumprirem pressupostos

regimentais. Os Projetos de Lei nºs 3.876 e 3.481/2009 são retirados da pauta,

atendendo-se a requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, aprovado pela

Comissão. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.405/2009 (relator:

Deputado Lafayette de Andrada) e 3.741/2009 (relator: Deputado Juarez Távora) na

forma do vencido no 1º turno; e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.353/2009 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,

com a Emenda nº 1, da Comissão de Minas e Energia (relator: Deputado Antônio

Júlio, em virtude de redistribuição). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

reunião extraordinária, do dia 3/12/2009, às 14h30min, com edital a ser publicado,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Gláucia Brandão - Inácio Franco - Lafayette de Andrada.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
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JUSTIÇA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

2/12/2009

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Padre João, Ronaldo Magalhães, Sebastião Costa e Délio Malheiros, membros

da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Arlen Santiago.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Délio

Malheiros, dispensa a leitura da ata da reunião 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 passa à 1ª Fase da 2ª

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

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Encontra-se em poder da Mesa

requerimento do Deputado Sargento Rodrigues solicitando seja o Projeto de Lei nº

3.976/2009 retirado de pauta. Submetido à votação, é rejeitado o requerimento. Após

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

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 57/2009 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Ronaldo

Magalhães) e dos Projetos de Lei nºs 3.858/2009 na forma do Substitutivo nº 1

(relator: Deputado Ronaldo Magalhães); 3.975/2009 na forma do Substitutivo nº 1 e

4.006/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa); 3.977/2009 (relator: Deputado

Dalmo Ribeiro Silva); e 4.005/2009 (relator: Deputado Delvito Alves). Na fase de

discussão do parecer do relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que conclui pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 3.976/2009, no 1º

turno, são apresentados requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando

seja o referido projeto baixado em diligência, e proposta de emenda do Deputado

Weliton Prado. O Presidente submete à votação o requerimento do Deputado

Sargento Rodrigues, que é rejeitado. Após discussão e votação, é aprovado o

parecer, salvo a proposta de emenda. Submetida à votação, é rejeitada a proposta de

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves - Neider Moreira - Padre João -

Ronaldo Magalhães.

ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 3/12/2009

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão

(substituindo o Deputado Juarez Távora, por indicação da Liderança do BPS) e os

Deputados Zé Maia, Inácio Franco, Lafayette de Andrada e Padre João (substituindo

o Deputado Adelmo Carneiro Leão, por indicação da Liderança do PMDB-PT-

PCdoB), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

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

reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão

presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a

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

comunica que termina em 3/12/2009 o prazo para o recebimento de emendas aos

Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009 e, em 7/12/2009, ao Projeto de Lei nº

3.973/2009. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.680/2009 com as

Emendas nºs 1 a 3, e 3.864/2009 (relator: Deputado Lafayette de Andrada); e pela

rejeição da Emenda nº 6 apresentada ao Projeto de Lei Complementar nº 56/2009

(relator: Deputado Inácio Franco) e das Emendas nºs 1 a 3 apresentadas ao Projeto

de Lei 3.481/2009 (relator: Deputado Zé Maia), no 1º turno. Suspende-se a reunião.

Às 16 horas, são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Inácio

Franco, Domingos Sávio (substituindo o Deputado Zé Maia por indicação do BSD),

Gustavo Valadares (substituindo o Deputado Jayro Lessa por indicação do DEM) e

Neider Moreira (substituindo o Deputado Juarez Távora por indicação do BPS),

membros da supracitada Comissão. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº
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3.854/2009 na forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Neider Moreira); e

pela aprovação no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.976 e 4.006/2009 (relator:

Deputado Domingos Sávio); 3.977/2009 (relator: Deputado Gustavo Valadares) e

4.005/2009 (relator: Deputado Neider Moreira). Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio - Dalmo Ribeiro Silva -

Jayro Lessa.

ATA DA 43ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

4/12/2009

Às 14 horas, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir, em audiência pública, os direitos humanos das pessoas

com sofrimento mental e o papel da sociedade e do Ministério Público na questão. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Aléxia

Machado Baeta, Coordenadora de Saúde da Pessoa Privada de Liberdade, da

Secretaria de Saúde, e Rosimeire Aparecida Silva, Coordenadora de Saúde Mental

da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte; e os Srs. Mark Napoli, psiquiatra do

Centro de Referência em Saúde Mental da Pampulha, da Prefeitura de Belo

Horizonte, e Virgílio de Mattos, professor e jurista, representando a Sra. Fernanda

Otoni de Barros, Coordenadora-Geral da Casa PAI-PJ, do Programa de Atenção

Integral ao Paciente Judiciário, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Deputado Durval Ângelo, como autor do requerimento que deu origem ao debate,

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

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

conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos
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ordinários da reunião. Registra-se a presença dos Deputados Arlen Santiago,

Adalclever Lopes e Tiago Ulisses. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Durval

Ângelo (12) em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido

de providências para a implantação de residências terapêuticas e centros de perícia

criminal nas comarcas do Estado, para a realização de exames de sanidade mental;

seja encaminhado aos membros da bancada mineira no Congresso Nacional pedido

de providências para agilização da análise e aprovação da proposição que altera o

instituto jurídico da curatela; seja encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido para

que envie os dados relativos aos pacientes com transtorno mental que cumprem

medida de segurança de internação, por comarca e localidade, e pedido de

providências para a estadualização do Programa de Atenção Integral ao Paciente

Judiciário; seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça pedido de informações

sobre a atuação do Ministério Público na fiscalização das entidades que prestam

atendimento a pessoas com transtorno mental; e pedido de providências para que se

proceda à revisão de processos de interdição de tais pessoas; seja encaminhado à

Corregedoria-Geral da Polícia Civil e às Promotorias de Justiça da Comarca de

Itumirim que atuam na defesa dos direitos humanos e das pessoas com deficiência

pedido de providências para instauração de procedimento investigatório sobre a

atuação do Sr. Oleisef Freire de Carvalho, Delegado de Polícia da Comarca de

Lavras, na apuração de crime de estupro de que foi vítima uma menor com

deficiência, em Carrancas; seja encaminhado à Subsecretaria de Administração

Prisional e à Corregedoria do Sistema de Administração Prisional pedido de

providências para apuração de denúncias de violação de direitos e irregularidades na

administração do Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves,

as quais foram formuladas pelo Grupo de Amigos e Familiares de Pessoas em

Privação de Liberdade; seja encaminhado ao Colegiado de Corregedorias de Defesa

Social e à Ouvidoria da PMMG pedido de providências para apuração de denúncias

contra policiais lotados no destacamento da PMMG de Catas Altas da Noruega, os

quais teriam praticado ameaça, tortura, abuso de autoridade, lesão corporal e invasão
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de propriedade; seja encaminhado ao representante do Ministério Público na

Comarca de Conselheiro Lafaiete pedido de informações sobre o andamento do

processo criminal nº 018308148238-6, em que figura como réu Christian Fernandes

da Silva; seja encaminhado ao Comandante da PMMG em Conselheiro Lafaiete

pedido de informações sobre as ocorrências de abalroamento de viaturas policiais

envolvendo o Cb. PM Christian Fernandes da Silva; seja encaminhado ao

Procurador-Geral de Justiça pedido de providências para apuração de denúncias

apresentadas nesta reunião por cidadãos de Catas Altas da Noruega, enviando-se

também cópia das respectivas notas taquigráficas e de documentos por eles

apresentados; e seja realizada reunião de audiência pública, com os convidados que

menciona, em Catas Altas da Noruega, para apurar denúncias de tortura e abuso de

autoridade que teriam sido praticados por policiais nesse Município. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2009

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Adelmo Carneiro Leão, Antônio Júlio e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o

Deputado Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do BSD), membros da

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

Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na

data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Rosani A. Araújo, Coordenadora

de Logística e Execução do Ministério da Ciência e Tecnologia (3), do Sr. Crispim



____________________________________________________________________________
1524

Moreira, Secretário Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (3/12/2009); e dos

Srs. Julio Cesar de Araujo Nogueira, Secretário Executivo (substituto) do Ministério da

Integração Nacional (5), e Luiz Claudio Monteiro Morgado, Coordenador-Geral de

Finanças, Convênio e Contabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário (3)

(4/12/2009). O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.937/2007

(Deputado Inácio Franco); 3.938/2009 (Deputado Jayro Lessa); 3.971/2009

(Deputado Antônio Júlio); 3.975/2009 (Deputado Zé Maia) e Projeto de Resolução nº

3.929/2009 (Deputado Juarez Távora), no 1º turno. Registra-se a presença do

Deputado Lafayette de Andrada. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva retira-se da

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

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Os Projetos de Lei Complementar nºs 55 e 56/2009 e os Projetos de Lei nºs

3.221, 3.429, 3.481, 3.858, 3.875, 3.880, 3.976, 3.977, 4.005 e 4.006/2009 são

retirados da pauta por determinação do Presidente por não cumprirem pressupostos

regimentais. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.938/2009 (relator:

Deputado Jayro Lessa); e 3.971/2009 (relator: Deputado Antônio Júlio). Registra-se a

presença dos Deputados Inácio Franco e Juarez Távora. Após discussão e votação,

são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos

Projetos de Lei nºs 3.975/2009 (relator: Deputado Zé Maia) e 2.215/2008 na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

(relator: Deputado Lafayette de Andrada). Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje, às 19h30min, para apreciação

dos Pareceres do Projeto de Lei Complementar nº 56/2009 e dos Projetos de Lei nºs

3.221, 3.481, 3.875, 3.880, 3.976, 3.977, 4.005 e 4.006/2009, no 2º turno, e

3.429/2009, no 1º turno, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Neider Moreira - Leonardo Moreira - Fábio Avelar - Lafayette

de Andrada.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.531/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro de Recuperação do Alcoólatra - Cerea -, com

sede no Município de Conquista.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/7/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.531/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Recuperação do Alcoólatra - Cerea -, com sede no Município de Conquista.

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 inciso único do § 1º do art. 2º

(ver alteração realizada na reunião de 10/10/2009) veda a remuneração de Diretores,

Conselheiros, sócios ou doadores; e o art. 32 (ver alteração de 4/8/2009) dispõe que,

em caso de dissolução da entidade, seus bens remanescentes serão destinados a

instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social, ou a entidade pública.

No entanto, apresentamos a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do

projeto de lei, para adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º do seu

estatuto.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.531/2009 com a seguinte Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Recuperação do Alcoólatra

de Conquista - Cerea -, com sede no Município de Conquista.”.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Inácio Franco, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.583/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação de Joaquim de Freitas Neves à Rodovia LMG-635, que liga

os Municípios de Mato Verde e Catuti.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão

deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos termos do art. 103, I, “b”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.583/2009 tem por finalidade dar a denominação de Joaquim

de Freitas Neves à Rodovia LMG-635, que liga os Municípios de Mato Verde e Catuti.

Com relação ao mérito, vale destacar que Joaquim de Freitas Neves, apesar de

pouco escolarizado, era um homem culto. Residente em Catuti, foi conselheiro de

todos, bem informado, hospitaleiro e bastante admirado na comunidade por sua

sabedoria. Conhecedor das leis e das constituições, era pessoa de grande influência

e liderança, tendo sempre reivindicado melhorias para o Município, como água

encanada, energia elétrica e infraestrutura.

O Sr. Joaquim Neves, como era carinhosamente conhecido, sempre lutou pelo

bem- estar social do povo de Catuti, prestando, inclusive, serviços voluntários.
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Por essas razões, entendemos que a homenagem que lhe está sendo feita por

intermédio do projeto de lei em análise é justa e oportuna, demonstrando o

reconhecimento da comunidade pelos serviços prestados.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.583/2009, em

turno único.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Irani Barbosa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.587/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar a denominação de Domingos Teixeira de Souza Chaves ao trecho da

rodovia que liga os Municípios de Gameleiras e Catuti.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que

apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,

nos termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.587/2009 tem por escopo dar a denominação de Domingos

Teixeira de Souza Chaves ao trecho da rodovia que liga os Municípios de Gameleiras

e Catuti.

Natural do Município de Gameleiras, Domingos Teixeira de Souza Chaves prestou

relevantes serviços em favor da população do norte mineiro. Homem simples,

trabalhador, sempre pautou-se com rigor pela observância dos princípios da ética e

da moral.

Portanto, a homenagem que lhe está sendo feita por intermédio do projeto de lei em

análise é justa e oportuna, demonstrando o reconhecimento da população.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade identificar corretamente o trecho que se pretende

denominar.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.587/2009, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Irani Barbosa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.672/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Cultural e Recreativa Fubá Suado, com

sede no Município de Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/8/2009 e distribuída às

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

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.672/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural e Recreativa Fubá Suado, 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 e funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o art. 4º do estatuto constitutivo da instituição determina no § 2º que as

atividades da diretoria e dos associados não serão remuneradas; e no § 3º que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição

congênere.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.672/2009.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Inácio Franco - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.696/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação do Bairro Jardim Panorama, com sede no

Município de Alpinópolis.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/9/2009 e encaminhada às

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

Vem agora a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.696/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação do Bairro Jardim Panorama, com sede no Município de Alpinópolis.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento 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 na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e sua Diretoria é

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 10

veda a remuneração dos cargos administrativos; e o art. 18 determina que, no caso

de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em benefício de sociedades

filantrópicas.

Conclusão
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Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.696/2009.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Inácio Franco - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.913/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Grupo 3ª Idade Bem Viver, com sede no

Município de Cruzília.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/10/2009 e distribuída às

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

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.913/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo 3ª Idade Bem Viver, com sede no Município de Cruzília.

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 e não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição (ver alteração de 13/10/2009)

determina no art. 31 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será destinado a entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social ou a entidade pública; e no inciso I do art. 35 dispõe que seus

Diretores, sócios, Conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes não são
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remunerados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.913/2009.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duarte Bechir - Domingos

Sávio - Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.022/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Núcleo Comunitário dos Amigos de Rio Espera -

Nucare -, com sede no Município de Rio Espera.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2009 e distribuída às

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

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.022//2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Núcleo Comunitário dos Amigos de Rio Espera - Nucare -, com sede no Município de

Rio Espera.

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 e 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 a

entidade não remunera seus Diretores, nem distribui lucros, vantagens nem
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bonificação a seus dirigentes; e no art. 32 que, em caso de sua dissolução, os bens

remanescentes serão destinados a instituição congênere, com personalidade jurídica,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.022/2009.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Ronaldo Magalhães - Inácio

Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.031/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Capoeira Aché Minas Brasil, com sede no Município

de Candeias.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.031/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Capoeira Aché Minas Brasil, com sede no Município de Candeias.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado seja

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no parágrafo único do
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art. 27 que as atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como dos associados,

serão inteiramente gratuitas, e no art. 31 que, em caso de dissolução da entidade, os

bens remanescentes serão destinados a outra instituição congênere, com

personalidade jurídica e inscrita no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

entidade pública semelhante.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.031/2009.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Inácio Franco - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.138/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

alterar a redação do art. 2º da Lei nº 16.044, de 31/3/2006, que altera a destinação

prevista para os imóveis a que se refere a Lei nº 12.995, de 30/7/98, que autoriza o

Poder Executivo a fazer a doação ou a reversão dos imóveis que menciona, e dá

nova redação à Ordem 126 de seu Anexo.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/3/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão, à qual compete examiná-la preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”,

do Regimento Interno.

Em 7/4/2009, o projeto foi baixado em diligência à Secretária de Estado de

Planejamento e Gestão, a fim de que se manifestasse sobre a alteração pretendida.

Atendida a solicitação, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

A Lei nº 12.995, de 30/7/1998, autorizou o Poder Executivo a fazer a doação ou a

reversão de imóveis constituídos por praças de esportes edificadas pelo Estado aos

Municípios onde se situam, com a condição de serem utilizados como centros de
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prática de esporte, de lazer e de educação, conforme determina o parágrafo único do

art. 1º. Em seu anexo, relaciona os beneficiários, indicando número de ordem,

Município, endereço e utilização atual do bem. No item 126, o Município de Sete

Lagoas recebeu a praça de esportes localizada na Praça Carmelo Mota.

A Lei nº 16.044, de 31/3/2006, alterou a redação do item correspondente à Ordem

126, possibilitando a utilização de 22.462,21m² para praça de esportes e 1.101,71m²

para as instalações da Câmara Municipal.

Tendo em vista que a Câmara Municipal está sendo construída em outro terreno, os

membros do Poder Legislativo desse Município pretendem destinar a área para a

construção de um Centro de Atenção Psicossocial à Saúde Mental – Caps-II –,

criando espaço para ampliar o acolhimento de pessoas com transtorno mental e para

implementar as oficinas terapêuticas e de esportes.

Importante observar que a Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, por

intermédio da Nota Técnica nº 382/2009, manifestou-se favoravelmente à nova

destinação de parte da área do imóvel, uma vez que a proposta representa

importante ganho para a população. Sugere, entretanto, a inserção de cláusula de

reversibilidade do imóvel ao patrimônio do Estado, caso não seja dada esta

destinação no prazo de cinco anos.

Observe-se 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, como determina o art. 18 da Constituição do

Estado e o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, a existência de tal salvaguarda

encontra-se nas cláusulas de destinação e de reversão.

Como a modificação a ser implementada pela proposição está de acordo com a

legislação vigente e atende ao interesse público, não há óbice à sua tramitação nesta

Casa.

Entretanto, apresentamos o Substitutivo nº 1, com a finalidade de adequar o texto

da proposição à técnica legislativa, além de acrescentar dispositivo que determina a

reverão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da

data de publicação da nova lei, não lhe for dada a destinação prevista, como
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determina o § 1º do art. 17 da referida Lei nº 8.666.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.138/2009 na forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a destinação de parte do imóvel de que trata a Ordem 126 do Anexo da Lei

n° 12.995, de 30 de julho de 1998, que autoriza o P oder Executivo a fazer a doação

ou a reversão dos imóveis que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – A área de 1.101,71m² (um mil cento e um v írgula setenta e um metros

quadrados) do imóvel de que trata a Ordem 126 do Anexo da Lei n° 12.995, de 30 de

julho de 1998, com a redação dada pela Lei nº 16.044, de 31 de março de 2006,

passa a destinar-se à construção de um Centro de Atenção Psicossocial à Saúde

Mental – Caps-II.

Parágrafo único – A área a que se refere este artigo reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data de publicação desta lei, não

lhe tiver sido dada a destinação prevista no “caput”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Ronaldo Magalhães -

Neider Moreira - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.252/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei nº 3.252/2009 “dispõe

sobre a criação do selo azul de controle e redução do consumo de água potável para

os Municípios no âmbito do Estado de Minas Gerais”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 25/4/2009, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Minas e Energia.

Preliminarmente, vem o projeto a esta Comissão, para ser analisado quanto aos

seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende estimular o controle do consumo de água em

residências do Estado. Para tanto propõe a criação de um banco de dados estadual

para armazenar informações e mapear o consumo de água potável por Município

bem como uma integração dos sistemas de controle do consumo de água por

residência nos Municípios onde o abastecimento é feito pela Companhia de

Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG - ou pelos Serviços Autônomos de Água

e Esgoto - Saaes.

Prevê, ainda, o projeto que o Município que reduzir o consumo de água potável

receberão como benefício o selo azul de qualidade e eficiência pelo controle e pela

redução do consumo de água, sendo reconhecidos como “Município amigo da

natureza e da preservação da vida”.

Por fim, o projeto determina que as medidas nele previstas ficarão por conta da

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em parceria

com as Secretarias Municipais de Educação e os Conselhos Municipais do Meio

Ambiente.

Primeiramente, cumpre salientar que é louvável a iniciativa parlamentar no sentido

de estabelecer normas que busquem estimular o uso racional dos recursos hídricos e

de esclarecer a população sobre a importância da sustentabilidade ambiental. Não se

pode negar que a concessão ao Município de um “selo” que o caracterize como ente

ligado à preservação da natureza possui uma conotação positiva, que destaca o seu

comprometimento com questões ambientais, medida que estimula a sua atuação em

prol do meio ambiente e ressalta a gestão administrativa do referido ente estatal.

Na busca de maior esclarecimento sobre as possibilidades de implementação das

medidas previstas no projeto, foi aprovado por esta Comissão requerimento para que

o projeto fosse baixado em diligência às Secretarias de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável - Semad - e de Desenvolvimento Regional e Política

Urbana - Sedru. A primeira Pasta manifestou-se favoravelmente à aprovação do

projeto e recomendou que a Sedru também se manifestasse sobre a matéria. Em sua

manifestação, a Sedru ressaltou o mérito da proposta contida no projeto de lei;



____________________________________________________________________________
1537

todavia, fez a ressalva de que a “simples concessão de um selo que atesta a

preocupação do Município com as questões do consumo da água, sem levar em

conta as particularidades de cada região do Estado, não contribuirá para avançar na

solução de problemas de infraestrutura de controle e abastecimento de água”. Tal

manifestação destaca a necessidade do estabelecimento de critérios objetivos,

levando em consideração diferenças relativas às regiões do Estado.

No tocante às questões jurídicas sobre as quais cabe a esta Comissão se

manifestar, salientamos que a matéria dispõe sobre a proteção ao meio ambiente e

ao uso racional de recursos hídricos.

Quanto à preservação do meio ambiente, a Constituição Federal prevê, no inciso VI

do art. 23, a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios. Já no tocante à competência legislativa para dispor sobre o tema, o inciso

VI do art. 24 do mesmo diploma preceitua que compete à União, aos Estados e ao

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre conservação da natureza e dos

recursos naturais e proteção do meio ambiente. Especialmente no tocante aos

recursos hídricos, dispõe a Constituição Federal que a água é um bem de domínio

público de uso comum que, nos termos dos arts. 20, inciso III, e 26, inciso I, pode ser

considerado um bem da União ou dos Estados federados. A competência para

legislar sobre águas é privativa da União, cabendo-lhe também a instituição de um

sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, nos termos dos arts. 22, IV,

e 21, XIX, da Constituição Federal; todavia, é preciso considerar que, cada ente da

federação poderá, em razão da sua competência material para o gerenciamento de

recursos hídricos, estabelecer normas para atingir os fins preconizados pela

Constituição da República. É o que nos ensina Barth, citado no texto de Ana Paula

Marcante Soares “A Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos e o Regime de

Dominialidade”: “(...) os Estados, ao legislarem sobre o gerenciamento das águas de

seu domínio, não contrariam a disposição constitucional de exclusividade da União

para legislar sobre águas, pois não estão criando direitos sobre águas, mas somente

exercem o poder e, mais do que isso, o dever de zelar pela quantidade de seus

recursos hídricos”( www.thropos.org.br/html/artigos/outorga/pdf).

Neste sentido, é preciso destacar que, no âmbito federal, a Lei nº 9.433, de 1997,
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entre outras disposições, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. No âmbito estadual, a Lei

nº 13.199, de 1999, instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos e dispôs, de

forma bem abrangente, sobre a utilização, nas suas diversas formas, dos recursos

hídricos do Estado. Em seu art. 4º, estabelece que o Estado assegurará, por

intermédio do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SEGRH-

MG -, os recursos financeiros e institucionais necessários ao atendimento do disposto

na Constituição do Estado com relação à política e ao gerenciamento de recursos

hídricos, especialmente para a conscientização da população sobre a necessidade da

utilização múltipla e sustentável dos recursos hídricos e da sua proteção (inciso VIII).

Ademais, em seus arts. 12 e 13, a lei institui um Sistema Estadual de Informações

sobre Recursos Hídricos, que tem como objetivos reunir, dar consistência e divulgar

dados e informações sobre as situações qualitativa e quantitativa dos recursos

hídricos do Estado, bem como informações socioeconômicas relevantes para o seu

gerenciamento e apoiar ações e atividades de gerenciamento de recursos hídricos no

Estado.

A matéria em análise insere-se, assim, no campo de competência legislativa do

Estado e não está incluída entre aquelas previstas no art. 66 da Constituição mineira,

que impõe regras de iniciativa reservada. Entendemos, portanto, que não há óbice

constitucional à sua tramitação nesta Casa. Vale ainda dizer que a proposta de lei em

comento se coaduna com os objetivos traçados pela Política Estadual de Recursos

Hídricos; todavia, impõem-se alterações na proposição, com vistas a afastar algumas

impropriedades técnicas, redacionais e jurídicas.

Primeiramente, entendemos que os requisitos para se auferir a redução do

consumo de água por Município devem ser estabelecidos por norma regulamentar a

ser expedida por órgão técnico competente do Poder Executivo. Conforme se

manifestou a Sedru, é necessária a observância de particularidades de cada região

do Estado. Propomos, assim, que recebam o selo azul os Municípios que atendam

aos requisitos previstos em decreto.

Neste ínterim, é preciso esclarecer que a concessão de um selo requer o

acompanhamento constante do cumprimento dos requisitos estabelecidos para sua
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concessão que devem ser apurados dentro de um período determinado. Caso

contrário, um Município que preencher os requisitos e receber o selo pode, em

períodos seguintes, deixar de cumprir os requisitos legais para a sua percepção e

continuar ostentando o selo azul. É preciso, assim, que o projeto determine que o

selo seja concedido em período determinado. Optamos por deixar a definição da

periodicidade para ser definida em regulamento

Vale ainda ressaltar que a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

desta Casa, na análise do Projeto de Lei nº 3.588/2009, que visa a instituir o Selo

Jovem, destinado a entidades que se destacarem na promoção de projetos voltados

para a inserção do jovem na comunidade destacou a existência de alguns selos que

se prestam ao papel de estimular condutas voltadas para áreas social e ambiental,

entre eles, o selo Empresa Amiga da Criança, instituído pela Fundação Abrinq, em

reconhecimento às empresas que assumem compromissos em prol da criança e do

adolescente. De iniciativa governamental, o selo Combustível Social é um

componente de identificação concedido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário

aos produtores de biodiesel que promovam a inclusão social e o desenvolvimento

regional por meio de geração de emprego e renda para os agricultores familiares. Por

sua vez, o Selo de Responsabilidade Empresarial do Governo de Minas identifica e

reconhece empresas que investem no desenvolvimento econômico das regiões dos

Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e de São Mateus e do Norte de Minas.

Salientamos, por fim, a existência do selo Unicef Município Aprovado, concedido a

Municípios que tenham alcançado melhoras significativas na qualidade de vida de

crianças e adolescentes.

Ressaltou também a referida Comissão que é preciso deixar claro que os selos não

têm um cunho meramente honorífico, como as medalhas, uma vez que requerem

uma fiscalização constante da entidade concedente para apurar a manutenção da

observância dos requisitos necessários à sua concessão.

Observamos, também, a necessidade de retirar da proposição dispositivos que

estabelecem competências específicas para órgãos do Poder Executivo, uma vez que

não cabe ao Poder Legislativo estabelecer quais as Secretarias de Estado executarão

as medidas previstas no projeto. Tal norma consiste em violação ao princípio
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constitucional da independência dos Poderes, cabendo ao próprio Executivo a

margem de discricionariedade necessária para essa definição.

Outro reparo a ser feito incide sobre o art. 5º do projeto, que deve ser suprimido,

por conter disposição ociosa, ao estabelecer que as despesas decorrentes da nova

lei correrão por conta das dotações próprias consignadas no Orçamento vigente.

Outrossim, impõe-se a supressão do art. 6º, segundo o qual o Poder Executivo

regulamentará o disposto na nova lei no prazo de noventa dias a contar de sua

publicação. Neste ponto, é preciso dizer que não é dado ao Legislativo assinalar

prazo para que o Executivo venha a regulamentar as leis, sob pena de violação do

princípio da separação dos Poderes. Na verdade, a expedição de decreto

regulamentar já é ato que se insere no domínio de atuação institucional do Poder

Executivo, razão pela qual qualquer dispositivo alusivo à função regulamentadora

daquele Poder apresenta-se como desnecessário e impróprio; daí, a necessidade de

supressão do mencionado artigo.

As alterações propostas estão formalizadas no Substitutivo nº 1, redigido ao final

deste parecer.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei nº 3.252/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a criação do Selo Azul de controle e redução do consumo de água

potável pelos Municípios, no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado manterá um sistema integrado de informações sobre o consumo

de água potável por residência dos Municípios onde o abastecimento de água seja

feito pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG - ou pelos

Serviços Autônomos de Água e Esgoto - Saaes - com o objetivo de mapear e

estabelecer um controle do consumo de água por residência.

Art. 2º - Os Municípios que reduzirem o consumo de água potável, observados os

critérios estabelecidos em regulamento, receberão como benefício o Selo Azul de
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qualidade e eficiência pelo controle e pela redução do consumo de água potável e o

reconhecimento como Município amigo da natureza e da preservação da vida.

§ 1º - O Estado realizará, por meio dos órgãos competentes, ampla divulgação do

Selo Azul por meio dos meios de comunicação estaduais;

§ 2º - Regulamento do Poder Executivo estabelecerá os requisitos para concessão,

a periodicidade, as normas de uso e os casos de revogação do Selo Azul,

observadas as particularidades de cada região do Estado.”.

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

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Delvito Alves - Ronaldo

Magalhães - Neider Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.855/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “altera a Lei nº

15.975, de 12 de janeiro de 2006, que cria o Fundo Estadual de Cultura - FEC”.

A proposição origina-se do Projeto de Lei nº 3.481/2009, de mesma autoria, o qual

foi desmembrado por esta Comissão, com o fito de preservar a unidade do objeto,

conforme preceitua a técnica legislativa.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/10/2009, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer sobre sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe promove alterações na Lei nº 15.975, de 2006, que

dispõe sobre o Fundo Estadual de Cultura - FEC -, para adequá-la à Lei

Complementar nº 91, de 2006, que trata da instituição, da gestão e da extinção de

fundos estaduais.

A matéria em questão insere-se no domínio de competência legislativa estadual,

conforme o disposto no inciso I do art. 24 da Constituição da República, que
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estabelece competência concorrente para legislar sobre direito financeiro.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, nada impede a

tramitação da proposta nesta Casa.

Feitas essas ponderações, passamos a examinar o projeto nos lindes de nossa

competência.

O projeto de lei em tela pretende alterar os arts. 2º, 4º, 5º, 7º, 8º e 11 da Lei nº

15.975, de 2006, conforme veremos a seguir.

A primeira alteração pretendida se refere ao art. 2º da lei de criação do Fundo

Estadual de Cultura - FEC - e dispõe sobre o prazo para a concessão de

financiamento ou liberação de recursos. De acordo com a modificação, o prazo

máximo para contratação de financiamento passa a ser de 12 anos, podendo ser

prorrogado por ato do Poder Executivo, por uma única vez, pelo período máximo de 4

anos, baseado na avaliação de seu desempenho. Correta é a alteração, uma vez que

está em conformidade com o art. 4º, inciso III, e o art. 18, § 2º, da Lei Complementar

nº 91, de 2006.

Apesar de o “caput” do art. 3° não constar nas alte rações pretendidas pelo projeto

de lei, sugerimos a exclusão da expressão “de natureza artística ou cultural”, no

intuito de ampliar o rol dos beneficiários, permitindo que qualquer pessoa jurídica, que

desenvolva projetos relacionados com a matéria e atenda aos demais requisitos

estabelecidos em lei apresente projetos de caráter artístico e cultural que possam

obter recursos do fundo.

A redação proposta para o inciso I do art. 4º da mencionada lei visa a modificar o

percentual de uma das fontes de recursos do FEC, o que está de acordo com o art.

4º, inciso IV, da citada lei complementar.

Ainda em relação ao mesmo artigo, propõe-se a revogação de seus dois parágrafos

e o acréscimo de um parágrafo único, segundo o qual o superávit financeiro do FEC,

apurado ao término de cada exercício fiscal, será mantido em seu patrimônio e

poderá ser utilizado nos exercícios seguintes, sendo facultada a sua transferência,

consoante o art. 15, “caput”, da lei complementar mencionada. Propomos, no entanto,

alteração dos dispositivos citados e o acréscimo do § 3°, de forma que os recursos do

fundo de que trata o inciso I do art. 4° da Lei n° 15.975, de 2006, sejam destinados
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não apenas a financiamentos reembolsáveis, mas também a financiamentos não

reembolsáveis, de conformidade com a função do fundo de incentivo à cultura.

O art. 5º estabelece as funções a serem desempenhadas pelo FEC, segundo o

disposto nos arts. 3º e 4º, inciso I, da lei geral dos fundos.

Ainda no que tange ao art. 5º, cumpre ressaltar que, em obediência ao art. 4º, inciso

III, da Lei Complementar nº 91, haveria de figurar, no projeto em comento, o prazo de

duração do fundo. Como o projeto é silente neste ponto, pode-se concluir que o prazo

de vigência do fundo é indeterminado, o que é autorizado pelo art. 5º, inciso I, alínea

"b", da Lei Complementar nº 91. Assim, dada a ausência de referência expressa ao

prazo de duração do fundo no projeto de lei em comento, procedemos à alteração do

"caput" do art. 5º, conferindo clareza e precisão ao texto legal.

Embora o § 3° do art. 6º também não conste nas alte rações pretendidas pelo

projeto de lei, sugerimos alteração visando apenas a explicitar a forma segundo a

qual se dará a menção ao apoio dado pelo fundo ao projeto, distinguindo patrocínio

de apoio e estabelecendo a exigência da logomarca do fundo no material de

divulgação do projeto.

Já o art. 7º estabelece que o órgão gestor e agente executor do fundo é a

Secretaria de Estado de Cultura, de acordo com o art. 6º, §§ 1º e 2º, da lei geral dos

fundos. O mesmo dispositivo também estabelece as atribuições dos administradores

do fundo, em conformidade com os arts. 8º e 9º, incisos I e II, da Lei Complementar

nº 91.

Consoante as alterações propostas, o art. 7º é acrescido de um parágrafo,

passando a contar dois parágrafos. O § 1º passa a abarcar o conteúdo do parágrafo

único da lei de criação do FEC, sem alterações. Por sua vez, o § 2º limita as

competências do agente executor - definidas no § 2º do art. 9º da citada lei

complementar - à função programática do fundo, o que se encontra de acordo com o

art. 9º, § 2º, da mesma lei complementar.

O art. 8º, “caput”, prevê que o agente financeiro, exclusivamente para a função de

financiamento, é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -, que

atuará como mandatário do Estado de Minas Gerais para a contratação dos

financiamentos e a cobrança dos créditos concedidos em todas as instâncias, o que
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está conforme o art. 6º, § 3º, e o art. 10, inciso II, alínea “b”, da lei geral dos fundos.

Quanto aos parágrafos, o § 1º dispõe sobre as competências do agente financeiro,

objetivando compatibilizar o seu conteúdo à alteração proposta para o art. 8º, ou seja,

as competências do agente financeiro ficam restritas à função de financiamento do

fundo.

O § 2º, por seu turno, prevê que o BDMG, na condição de agente financeiro do

FEC, fará jus a tarifa de abertura de crédito e comissão, incluída na taxa de juros de

que trata a alínea “c” do inciso II do art. 6º da lei de criação do fundo, segundo o art.

12 da Lei Complementar nº 91. No entanto, conforme se verifica no Substitutivo nº 1,

ao final apresentado, optamos por manter o conteúdo original do § 2º e inserir a

referida modificação no bojo do § 3º, uma vez que este já tratava da matéria.

Por fim, é proposta a modificação da redação do § 3º do art. 11, de modo a prever

que as competências do grupo coordenador são as estabelecidas no inciso IV do art.

9º da lei geral dos fundos.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei nº 3.855/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 15.975, de 12 de janeiro de 2006, que cria o Fundo Estadual de

Cultura - FEC.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os arts. 2º, 3°, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 11 da Lei nº 15.975, de 12 de janeiro de

2006, que cria o Fundo Estadual de Cultura - FEC -, passam a vigorar com as

seguintes alterações:

“Art. 2º - O prazo para a concessão de financiamentos ou a liberação de recursos

do FEC será de doze anos contados da data da publicação desta lei, podendo ser

prorrogado por ato do Poder Executivo uma única vez, pelo período máximo de

quatro anos, com base na avaliação de desempenho do fundo.

Art. 3º - Poderão ser beneficiárias de operações com recursos do FEC pessoas

jurídicas de direito privado e entidades de direito público as quais promovam projetos
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que atendam aos seguintes requisitos:

(...)

Art. 4º - (...)

I - 4% (quatro por cento) do total dos recursos resultantes de retornos de

financiamentos concedidos pelo Fundo de Fomento e Desenvolvimento

Socioeconômico do Estado de Minas Gerais - Fundese -, incluído principal e

encargos, já deduzida a comissão do agente financeiro, que serão orçados no fundo

como recursos diretamente arrecadados;

(...)

§ 1º - Os recursos definidos no inciso I deste artigo serão aplicados na proporção

de 50% (cinquenta por cento) na modalidade de financiamento reembolsável e 50%

(cinquenta por cento) na modalidade não reembolsável, nos termos do art. 5º desta

lei.

§ 2º - O superávit financeiro do FEC, apurado ao término de cada exercício fiscal,

será mantido em seu patrimônio, ficando autorizada sua utilização nos exercícios

seguintes na proporção estabelecida no § 1º.

§ 3º - Fica facultada a transferência da parcela referente ao financiamento

reembolsável de que trata o § 2° na forma prevista no art. 15 da Lei Complementar nº

91, de 19 de janeiro de 2006.

Art. 5º - O FEC, de duração indeterminada, exercerá as seguintes funções, nos

termos dos incisos I e III do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 2006:

I - programática, consistente na liberação de recursos não reembolsáveis para

entidade de direito público ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos,

neste caso conforme normas previstas em regulamento, para pagamento de

despesas de consultoria ou reembolso de custos de empreendimentos, programas,

projetos ou ações de natureza artística ou cultural, aplicando-se, no que couber, a

legislação em vigor sobre as licitações públicas;

II - de financiamento, cujos recursos serão destinados à realização de investimentos

fixos e mistos, inclusive aquisição de equipamentos, relativos a projetos de

comprovada viabilidade técnica, social, cultural, econômica e financeira e à

elaboração de projetos que visem à criação, à produção, à preservação e à
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divulgação de bens e manifestações culturais no Estado.

Art. 6° - (...)

§ 3º - No material de divulgação do projeto, constará menção ao apoio ou ao

patrocínio do FEC, de acordo com a função aprovada, assim como a utilização do

conjunto de logomarcas.

(...)

Art. 7º - O órgão gestor e o agente executor do FEC é a Secretaria de Estado de

Cultura - SEC -, à qual compete, além das atribuições especificadas no art. 8º, inciso

I, e no art. 9º, § 2º, da Lei Complementar nº 91, de 2006:

(...)

VI - deliberar sobre operações com recursos não reembolsáveis e efetivar a

contratação, quando for o caso;

(...)

§ 1º - Fica a SEC autorizada a constituir, na forma de regulamento, câmaras

setoriais paritárias, integradas por representantes de entidades a ela vinculadas, de

outras entidades públicas ou de entidades da sociedade civil ligadas à cultura, para

participar dos processos de análise e de seleção dos projetos inscritos nos termos

dos editais.

§ 2º - As competências do agente executor, definidas no § 2º do art. 9º da Lei

Complementar n° 91, de 2006, no âmbito do FEC, limi tam-se à função programática

definida no inciso I do art. 5º.

Art. 8º - O agente financeiro do FEC, exclusivamente para a função de

financiamento definida no inciso II do art. 5º, é o Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais S.A. – BDMG –, que atuará como mandatário do Estado de Minas Gerais para

a contratação dos financiamentos e a cobrança dos créditos concedidos em todas as

instâncias.

§ 1º - Compete ao agente financeiro, além das atribuições definidas no art. 8º e no

inciso III do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, e em regulamento:

(...)

III - contratar as operações aprovadas e liberar os recursos correspondentes;

(...)
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V - determinar e proceder, quando for o caso, a cancelamento de contrato e a

exigibilidade de dívida ou devolução de recursos já liberados, observados os

procedimentos definidos em regulamento;

(...)

§ 3º - O BDMG, na condição de agente financeiro do FEC, fará jus a tarifa de

abertura de crédito, equivalente a 1% (um por cento) do valor do financiamento,

descontada da parcela única ou da primeira parcela a ser liberada, e a comissão de

3% a.a. (três por cento ao ano), incluída na taxa de juros de que trata a alínea “c” do

inciso II do art. 6º.

(...)

Art. 11 - (...)

§ 3º - As atribuições e competências do grupo coordenador são aquelas

estabelecidas no inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, além de

outras definidas em regulamento.”.

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

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duarte Bechir - Domingos

Sávio - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.889/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 3.889/2009 “dispõe

sobre a implantação do selo Amigo do Idoso, destinado às entidades que atendem

idosos nas modalidades asilar e não asilar e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/10/2009, a proposição foi distribuída às

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

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

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

Fundamentação

A proposição em epígrafe visa a instituir o selo Amigo do Idoso, destinado às
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instituições que cuidam de idosos.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que, segundo o art. 2º da proposição, “o selo

Amigo do Idoso destina-se a avalizar a qualidade dos serviços prestados pelas

entidades que atendem idosos (...)”. Pretende o parlamentar que os serviços

oferecidos aos idosos no Estado sejam certificados por meio da concessão de um

selo, que denominou Amigo do Idoso. Sabe-se que a palavra “selo” é utilizada,

normalmente, para certificar que um produto ou serviço atende a um determinado

padrão de qualidade e, assim, é adequada aos propósitos da proposição em tela.

É importante dizer que nosso ordenamento jurídico contempla uma série de

disposições voltadas para o atendimento dos chamados hipossuficientes, entre eles

os idosos. O art. 230 da Carta Maior prescreve que o Estado, em ação conjunta com

a família e a sociedade, tem o dever de ampará-los. Nesse dispositivo, a palavra

"Estado" abrange os quatro entes da Federação: a União, o Distrito Federal, os

Estados membros e os Municípios. Assim, trata-se de competência comum dos entes

políticos nacionais. Consoante o ensinamento do Prof. Raul Machado Horta, "a

competência comum opera a listagem de obrigações e deveres indeclináveis do

Poder Público".

Por sua vez, a Constituição mineira, no art. 225, prescreve como dever do Estado a

promoção de condições que assegurem a dignidade e o bem-estar dos idosos. No

dispositivo subsequente, estabelece prazo até 15/3/93 para a instituição do Conselho

Estadual do Idoso, o que, cumpre ressaltar, só ocorreu em 1999, com a edição da Lei

nº 13.176, que criou o citado Conselho. Antes, porém, em 1997, fora editada a Lei nº

12.666, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso e dá outras

providências. No âmbito federal, inserida também no rol das medidas estatais

relevantes para a formulação de políticas públicas nessa seara, temos o Conselho

Nacional do Idoso, criado por meio da Lei Federal nº 8.842, de 4/1/94.

Feito o histórico legislativo sobre a matéria, ressaltamos que as políticas voltadas

para a área – seja a federal, seja a estadual – são pautadas por uma atuação

centrada no Estado como principal ente responsável pela proteção do idoso. Por

outro lado, a proposição em análise reconhece o papel de outras entidades na

promoção do bem-estar do idoso, distinguindo-as e incentivando-as, por meio da
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concessão do selo.

Assim, não há dúvida de que a proposição reforça a idéia de que todos, órgãos e

entidades estaduais bem como a sociedade civil, devem atuar em prol da proteção

dos idosos, de acordo com os expressos mandamentos constitucionais. Não

podemos, entretanto, ignorar que o sucesso da proposição em exame, isto é, a

eficácia da lei eventualmente dela originária, exigirá o concurso da vontade do

Executivo, que detém competência privativa para as providências indispensáveis ao

sucesso da medida. Nade impede, no entanto, que as linhas mestras que deverão

orientar o trabalho da administração nessa seara sejam estabelecidas pelo

Legislativo.

Nesse aspecto, é preciso dizer que o projeto em análise, em seu art. 4º, impõe ao

Poder Executivo que mantenha, no âmbito das unidades regionais da Secretaria de

Estado de Saúde, equipes permanentes para avaliação das entidades, as quais serão

compostas por, no mínimo, um médico geriatra, um psicólogo e um assistente.

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 a

conveniência e a oportunidade da criação de órgão ou entidade assim como sua

organização e estrutura. Para tanto, deve ter em conta as prioridades políticas, os

fatores técnicos, o planejamento administrativo estabelecido para a área e os

interesses da comunidade.

Assim, é de ressaltar que a organização de órgão na administração pública direta

ou indireta envolve matéria compreendida no campo de responsabilidades inerentes à

função administrativa, e seu exercício pressupõe a competência do Chefe do Poder

Executivo para, em caráter privativo, deflagrar o respectivo processo legislativo. São

de iniciativa do Governador do Estado as leis que cuidam da criação, estruturação e

organização de órgãos ou entidades da administração direta do Estado, nos termos

do art. 66, inciso III, alíneas “e” e “f”, da Carta mineira. Portanto, a proposição em tela

usurpa competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo para iniciar o

processo legislativo referente à matéria em questão.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não destoa do entendimento
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anteriormente esposado:

“Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei do Estado de São Paulo.

Criação de Conselho Estadual de Controle e Fiscalização do Sangue – Cofisan –,

órgão auxiliar da Secretaria de Estado da Saúde. Lei de iniciativa parlamentar. Vício

de iniciativa. Inconstitucionalidade reconhecida. I – Projeto de lei que visa a criação e

estruturação de órgão da administração pública: iniciativa do Chefe do Poder

Executivo (art. 61, § 1º, II, ‘e’, CR/88). Princípio da simetria. II – Precedentes do STF.

III – Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei

estadual paulista 9.080/95. ADI 1275 / SP - São Paulo; Ação Direta de

Inconstitucionalidade; Relator(a): Min. Ricardo Lewandowsky; Julgamento:

16/05/2007; Órgão Julgador: Tribunal Pleno”.

Destarte, por pretender organizar e estruturar um órgão administrativo do Poder

Executivo, a proposição em análise não poderia prosperar nesta Casa.

Saliente-se que o Decreto nº 43.613, de 25/9/2003, que dispõe sobre a composição

de conselhos de políticas públicas do Estado, em seu art. 11, estabelece a

composição do Conselho Estadual do Idoso. Tem-se de dizer que a composição

prevista no citado instrumento regulamentar é bastante diversificada e contempla

várias Secretarias de Estado, entidades não governamentais e profissionais de

diversas áreas e da sociedade civil, tais como profissionais que atuam na área de

gerontologia (que estuda os fenômenos fisiológicos, psicológicos e sociais

relacionados ao envelhecimento do ser humano) e geriatria bem como instituições

que prestam atendimento ao idoso, entre outros. Reputamos que o citado Conselho

seria, dada sua constituição diversificada, o órgão estadual mais apto a conceder o

selo em questão. Entretanto, não podemos indicá-lo no texto legal sem incorrer no

vício de iniciativa a que nos referimos anteriormente.

Ainda reputamos oportuno mencionar que a instituição do selo Amigo do Idoso deve

ser feita no âmbito da política estadual de amparo ao idoso, por meio de alteração da

Lei nº 12.666, de 1997, cabendo ao Executivo definir o órgão estatal competente para

sua concessão. Assim, fica assegurada a observância das diretrizes e prioridades

dessa política, figurando o selo Amigo do Idoso como um instrumento de que o

Estado poderá valer-se para o alcance dos objetivos nela previstos.



____________________________________________________________________________
1551

Pondera-se, também, que não se coaduna com a boa técnica legislativa a

exemplificação das entidades que estarão aptas a receber o selo, tal como figura no

art. 2º da proposição em epígrafe, pois, segundo dispõe a alínea “a” do inciso I do art.

9º da Lei Complementar n° 78, de 9/7/2004, que disp õe sobre a elaboração, a

alteração e a consolidação das leis do Estado, na redação dos textos legais, devem

ser evitadas “construções explicativas, justificativas ou exemplificativas”.

Por todo o exposto, entendemos pertinente a apresentação, ao final deste parecer,

do Substitutivo nº 1 ao projeto em epígrafe.

Conclusão

Em vista dos argumentos apresentados, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei 3.889/2009 na forma do

Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997, que institui a Política Estadual de

Amparo ao Idoso e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 5º-A:

“Art. 5º-A – O Estado, por meio do órgão competente, certificará, anualmente, com

o selo Amigo do Idoso as instituições que se destacarem pela qualidade dos serviços

prestados no atendimento a idosos nas modalidades asilar e não asilar.

Parágrafo único – Os critérios relativos à certificação e à aferição de que trata o

‘caput’ serão estabelecidos em regulamento.”.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Domingos Sávio - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.928/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria desta Comissão, o projeto de resolução em tela tem por objetivo aprovar

de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as

alienações das terras devolutas que especifica.
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Nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18, de 1993, que disciplina a

tramitação da matéria, coube à Comissão de Constituição e Justiça apreciar

preliminarmente o projeto, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e

legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação, cumpre a este órgão colegiado emitir parecer

sobre o assunto, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 188, combinado com o

art. 102, IX, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 3.928/2009 trata de conceder aprovação prévia para a

alienação de 11 glebas de terras devolutas rurais, situadas nos Municípios de

Montezuma, Rio Pardo de Minas e Vargem Grande do Rio Pardo, todas com área

entre 100 e 250ha.

Em atendimento ao que dispõe o § 6º do art. 247 da Constituição do Estado, as

alienações de tais imóveis, cujos processos foram instruídos pelo Instituto de Terras

do Estado de Minas Gerais – Iter-MG –, serão realizadas mediante compra

preferencial, em que o legítimo posseiro tem prioridade para adquirir o bem, de

acordo com o preço previamente fixado por esse órgão, conforme determina o art. 12

da Lei nº 11.020, de 1993.

De acordo com os documentos enviados a esta Casa, os requerentes mantêm a

posse pacífica dos imóveis há mais de cinco anos, tornaram a terra economicamente

produtiva, uma vez que utilizam mais de 30% da área aproveitável para a agricultura

ou de 40% para as atividades de agricultura e pecuária, além de terem vínculos

pessoais com o local, pois residem no Município onde se localiza a gleba ou na

vizinhança.

A legitimação de terra devoluta que se pretende aprovar com o projeto de resolução

em análise reflete a preocupação dos dirigentes estaduais de fomentar a produção

agropecuária, organizar o abastecimento alimentar, promover o bem-estar do homem

que vive do trabalho da terra e fixá-lo no campo, no intuito de efetivar o

desenvolvimento rural.

Diante desses esclarecimentos, constituem justa medida as concessões de

domínios previstas na proposição em tela a quem de fato participou ativamente e de
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forma produtiva na ocupação do território mineiro.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

3.928/2009, no 1º turno.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Chico Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.032/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

reconhecer o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a utilidade

pública das Associações de Proteção e Assistência aos Condenados - Apacs -

localizadas no Estado.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Vem agora a esta Comissão, 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.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.032/2009 tem por finalidade reconhecer o relevante interesse

coletivo, a importância social de suas obras e a utilidade pública das Associações de

Proteção e Assistência aos Condenados - Apacs - localizadas no Estado. Ressalta

ainda que a declaração de utilidade pública de cada Apac, como entidade autônoma

e dotada de personalidade jurídica própria, se fará por lei específica, na forma da Lei

nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública.

No que se refere à competência normativa, as matérias de interesse nacional, que

só podem ser reguladas pela União, estão mencionadas no art. 22 da Constituição da

República. Aquelas que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas no art. 30,

que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e

suplementar as legislações federal e estadual. Para o Estado, a regra básica está

consagrada no § 1° do art. 25, que lhe faculta trat ar das matérias que não se
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enquadram no campo privativo da União nem do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, o reconhecimento da relevância social de

entidade privada não constitui assunto de competência privativa da União nem do

Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do Estado.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei no 4.032/2009.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Inácio Franco - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.473/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De iniciativa desta Comissão, a proposição em epígrafe tem por finalidade aprovar,

de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a

alienação das terras devolutas que especifica.

O projeto foi aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, e agora retorna a

esta Comissão, a fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189,

combinado com o art. 102, IX, do Regimento Interno.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz

parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 2.473/2008 na forma aprovada em Plenário tem por

finalidade, em obediência ao inciso XXXIV do art. 62 e ao § 6º do art. 247 da

Constituição do Estado, aprovar a alienação de 11 glebas de terras devolutas

situadas nos Municípios de Araçuaí, Montezuma, Rio Pardo de Minas e Vargem

Grande do Rio Pardo, todas com área entre 100ha e 250ha. As transferências de

domínio serão realizadas na modalidade de compra preferencial.

Cabe ressaltar que a concessão ou alienação de terras devolutas, assim

consideradas aquelas que não se encontram no domínio particular, por título legítimo,

nem constituem próprios da União, dos Estados ou dos Municípios, têm como
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finalidade promover o bem-estar do homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no

campo.

Tal medida faz parte da política adotada pelo constituinte mineiro para a área rural,

prevista no art. 247 da Constituição Estadual, tendo em vista assegurar o domínio

dessas glebas a quem, de fato, possui vínculos com a terra, tendo tornado produtiva

parte do território mineiro.

Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

2.473/2008, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Chico Uejo, relator - Antônio Carlos Arantes.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.473/2008

(Redação do Vencido)

Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado, as alienações das terras devolutas que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas especificadas no Anexo

desta resolução, observada a enumeração dos respectivos beneficiários.

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

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Resolução nº , de de de 2009.)

* - A tabela a que se refere o referido anexo foi publicada no “Diário do Legislativo”

de 12.12.2009.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.597/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De iniciativa desta Comissão, a proposição em epígrafe tem por finalidade aprovar,

de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a

alienação das terras devolutas que especifica.

O projeto foi aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, e agora retorna a
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esta Comissão, a fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189,

combinado com o art. 102, IX, do Regimento Interno.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz

parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 2.597/2008 na forma aprovada em Plenário tem por

finalidade, em obediência ao inciso XXXIV do art. 62 e ao § 6º do art. 247 da

Constituição do Estado, aprovar a alienação de duas glebas de terras devolutas

situadas nos Municípios de Rio Pardo de Minas e Vargem Grande do Rio Pardo,

ambas com área entre 100ha e 250ha. As transferências de domínio serão realizadas

na modalidade de compra preferencial.

Cabe ressaltar que a concessão ou a alienação de terras devolutas, assim

consideradas aquelas que não se encontram no domínio particular, por título legítimo,

nem constituem próprios da União, dos Estados ou dos Municípios, têm como

finalidade promover o bem-estar do homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no

campo.

Tal medida faz parte da política adotada pelo constituinte mineiro para a área rural,

prevista no art. 247 da Constituição Estadual, tendo em vista assegurar o domínio

dessas glebas a quem, de fato, possui vínculos com a terra, tendo tornado produtiva

parte do território mineiro.

Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

2.597/2008, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Chico Uejo.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.597/2008

(Redação do Vencido)

Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado, as alienações das terras devolutas que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
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Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas especificadas no Anexo

desta resolução, observada a enumeração dos respectivos beneficiários.

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

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Resolução nº , de de de 2009)

* - A tabela a que se refere o anexo acima foi publicada no “Diário do Legislativo” de

12.12.2009.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.910/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De iniciativa desta Comissão, a proposição em epígrafe tem por finalidade aprovar,

de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a

alienação das terras devolutas que especifica.

O projeto foi aprovado no 1º turno e agora retorna a esta Comissão, a fim de

receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102,

IX, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 2.910/2008 tem por finalidade, em obediência ao inciso

XXXIV do art. 62 e ao § 6º do art. 247 da Constituição do Estado, aprovar a alienação

de oito glebas de terras devolutas situadas nos Municípios de Montezuma e Rio

Pardo de Minas, todas com área entre 100ha e 250ha. As transferências de domínio

serão realizadas na modalidade de compra preferencial.

Cabe ressaltar que a concessão ou a alienação de terras devolutas, assim

consideradas aquelas que não se encontram no domínio particular, por título legítimo,

nem constituem próprios da União, dos Estados ou dos Municípios, têm como

finalidade promover o bem-estar do homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no

campo.

Tal medida faz parte da política adotada pelo constituinte mineiro para a área rural,

prevista no art. 247 da Constituição Estadual, tendo em vista assegurar o domínio

dessas glebas a quem, de fato, possui vínculos com a terra, tendo tornado produtiva

parte do território mineiro.
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Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

2.910/2008, no 2º turno.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Chico Uejo, relator - Antônio Carlos Arantes.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de aplauso ao Sr. Antonio Junho Anastasia, Vice-Governador do Estado, pelo

recebimento da Medalha do Mérito Legislativo (Requerimento nº 5.000/2009, do

Deputado Ademir Lucas);

de congratulações com o Sr. Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado, por ter

sido agraciado com a Medalha do Mérito da República Marechal da Fonseca, em

Maceió (Requerimento nº 5.036/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Sr. José Alencar Gomes da Silva, Vice-Presidente da

República, por ter sido agraciado com a Medalha Juscelino Kubitschek

(Requerimento nº 5.037/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Associação Wilson de Souza Lopes pelos 16 anos de sua

fundação (Requerimento nº 5.055/2009, do Deputado Wander Borges);

de aplauso aos Vereadores Edinho Ribeiro, João Oscar, Reinaldo Preto do Sacolão

e João Vítor Xavier pelo lançamento, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, da

Frente Parlamentar em Defesa da Promoção da Igualdade Racial (Requerimento nº

5.057/2009, da Comissão de Segurança Pública);

de congratulações com a Associação dos Terapeutas Ocupacionais de Minas

Gerais pelo 40º aniversário de regulamentação da profissão (Requerimento nº

5.083/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Associação Médica Homeopática de Minas Gerais pelo

Dia da Homeopatia (Requerimento nº 5.086/2009, do Deputado Ruy Muniz);

de congratulações com a Associação Médica Homeopática Brasileira pelo Dia da

Homeopatia (Requerimento nº 5.087/2009, do Deputado Ruy Muniz);
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de congratulações com a Associação Médica Homeopática Brasileira pelos 30 anos

de sua fundação (Requerimento nº 5.088/2009, do Deputado Ruy Muniz).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 69ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 3/12/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana e da Deputada Gláucia Brandão

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Doutor Viana - Gláucia Brandão - João Leite.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

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

Ata

- O Deputado João Leite, 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 Centro de Integração Empresa-

Escola de Minas Gerais - CIEE-MG -, pelos 30 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Atanásio Geraldo

Amorim, Diretor-Presidente do Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE-MG -;

Prof. Waldemar Dornas Pereira, Superintendente-Executivo e membro fundador do

CIEE-MG; Luiz Fernando Reis, Presidente de honra do CIEE-MG; e Coronel Evandro

Bartholomei Vidal, representando o Comandante da 4ª Região Militar, General José

Mário Facioli.

Registro de Presença
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O locutor - Gostaríamos de registrar as presenças dos Exmos. Srs. Getúlio Gontijo

Amorim, assessor parlamentar, representando o Instituto Estadual de Florestas; José

Ailton Junqueira de Carvalho, Presidente da Cooperativa de Trabalho dos

Consultores e Instrutores de Formação Profissional, Promoção Social e Econômica -

Coopifor -; Prof. Valseni Braga, Diretor-Geral do Sistema Batista Mineiro de

Educação; Aloísio Garcia, Secretário-Geral da Academia Mineira de Letras; Antônio

Maluf, Diretor Emérito da Associação Comercial de Minas; Flávio Augusto Barros,

Secretário-Geral da PUC Minas; e Gilson de Siqueira, Superintendente da

Associação Comercial de Minas.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado

pelo Coral do Colégio Batista Mineiro - Unidade Betim, acompanhado por músicos do

Coral Canto Livre de Betim, sob a regência do maestro Daniel Andrade.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

A Sra. Presidente (Deputada Gláucia Brandão) - Com a palavra, o Deputado Doutor

Viana, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Palavras do Deputado Doutor Viana

Prezado amigo Atanásio Geraldo Amorim, Diretor-Presidente do nosso Centro de

Integração Empresa-Escola - CIEE-MG -; amigo Prof. Waldemar Dornas Pereira,

Superintendente Executivo e membro fundador do CIEE-MG, cuja presença

engrandece muito esta Mesa; Luiz Fernando Reis, Presidente de honra do CIEE-MG,

nas pessoas de quem cumprimento toda a diretoria, funcionários e aqueles que estão

aprendendo nesse extraordinário centro educacional, que, há 30 anos, está formando

a juventude de nossas Minas Gerais. Agradeço a todos os presentes, na pessoa do

Cel. Evandro Bartholomei Vidal, que aqui representa o Comandante José Mário

Faccioli.

Com carinho especial, saúdo o grupo de jovens que compõe esse coral

maravilhoso. Parabéns, vocês estão no caminho certo, estão embelezando a vida de

vocês por meio da música, do agrupamento, do conjunto, mostrando o valor da

juventude. Cumprimento os funcionários desta Casa, especialmente os do meu

gabinete, que têm sido parceiros nessa integração com o CIEE, num relacionamento
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muito profícuo, em que temos conseguido uma parceria extraordinária, motivo dessa

afinidade que temos não apenas por conhecer e reconhecer, mas também por

participar da vida do CIEE-MG. Saúdo também os telespectadores da TV Assembleia

e a imprensa. Realmente fico muito feliz por este momento. É preciso reconhecer os

valores da nossa sociedade. Precisamos comemorar fatos como esse, distinguindo

as entidades, as instituições, as pessoas que fazem o bem por Minas Gerais. Vejam o

exemplo do Prof. Waldemar, sócio fundador, que acompanha esse Centro há 30 anos

- ou mais, antes mesmo de sua construção -, que tem a vida dedicada a esse

trabalho. Isso nos serve de modelo. Foi exatamente reconhecendo o trabalho

prestado pelo CIEE-MG que a Assembleia Legislativa apoiou requerimento de minha

autoria, para fazermos, nesta noite, esta reunião especial em homenagem aos 30

anos de bela existência, de uma existência exitosa, cheia de frutos espalhados pelos

quatro cantos de Minas e do Brasil, ou seja, tantos e tantos jovens que por ali

passaram ao longo desses anos e onde iniciaram os primeiros passos na vida de

trabalho. Muitas pessoas são gratas a esse Centro de Integração Empresa-Escola,

porque, como o seu próprio nome diz, em nada é solitário, em tudo é solidário, é um

centro integrado de integração entre empresa - envolvendo todos os empresários,

muitas pessoas, muitas entidades - e escola, ou seja, o sentimento de educar, de

formar e, não bastasse isso, o de encaminhar os jovens em seus primeiros empregos,

que é uma tarefa difícil.

Sabemos que o grupo de jovens no nosso Estado e também no nosso país é muito

maior, na questão do desemprego, que a média natural do povo brasileiro. Isso

porque o jovem enfrenta mais dificuldades, por estar no início da carreira e pelo fato

de faltar-lhe a tal experiência exigida por muitas empresas. Quem está começando

não pode ter experiência. Esses ilustres homens e mulheres que atendem e que

servem ao Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE-MG - merecem todo o nosso

reconhecimento e aplauso. Fico muito feliz, porque, quando apresentei o

requerimento em Plenário, na qualidade de Presidente da reunião, ele foi apoiado por

todos os Deputados presentes. Isso é digno de aplauso. Explanamos o trabalho do

CIEE-MG, e todos reconheceram que a homenagem era justa. Quando fazemos uma

homenagem justa, ficamos extremamente felizes, porque sabemos que estamos
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cumprindo com o nosso dever e com a nossa obrigação de reconhecer o papel desse

Centro e o papel dessas pessoas que atuam para uma Minas Gerais melhor,

principalmente em se tratando da nossa juventude, que precisa do apoio da

sociedade e que sofre as consequências dos desajustes familiares em todos os

níveis, não só na classe de baixo poder aquisitivo, mas também nas classes média e

alta. Vemos esse desajuste familiar fazendo com que os jovens tomem os mais

diversos caminhos que nós, a sociedade, não aprovamos. Por isso, quando

deparamos com uma escola especializada em formar profissionalmente o jovem,

ficamos felizes da vida. Rogo a Deus muita luz, muitas bençãos e graças a todos que

participam, de uma maneira ou de outra, do conjunto do trabalho do CIEE-MG. Eram

essas as minhas palavras iniciais. Quero parabenizar a todos, porque essa é uma

história longa e ninguém consegue nada sozinho. Em 30 anos, imaginem os senhores

quantos já passaram por lá dando a sua contribuição, seja no trabalho de formação,

seja na participação empresarial e educacional desses jovens que foram tantos, ao

longo de 30 anos. Desejamos muitos outros anos de vida e existência plena a todos

os senhores e também ao nosso Centro de Integração, para que ele possa continuar

levando conhecimento e formação profissional a tantos outros jovens carentes para

dar sequência a sua vida digna. Parabéns aos senhores por esses 30 anos de muita

luta. Sei que não foi fácil. Hoje o Centro está num prédio grandioso, mas ele começou

muito pequeno, como quase tudo na vida, mas foi pelo seu trabalho, empenho,

seriedade e credibilidade que ele tem a dimensão que tem. Mais uma vez, a

Assembleia sente-se honrada em poder prestar esta homenagem que é digna e

merecedora e que faz justiça aos 30 anos de existência do nosso CIEE-MG. Muito

obrigado.

A Sra. Presidente - Convido o Deputado Doutor Viana a reassumir a condução dos

trabalhos.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante o Deputado Doutor Viana, representando o Presidente da
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Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará entrega ao Sr. Atanásio

Geraldo Amorim, Presidente do CIEE-MG, de placa alusiva a esta homenagem. A

placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “Com o nobre objetivo de

beneficiar os estudantes mineiros, o Centro de Integração Empresa-Escola de Minas

Gerais - CIEE-MG - consolidou-se como uma das instituições mais respeitadas na

intermediação e no acompanhamento de programas de estágio. A participação de

cidadãos que compartilharam conhecimento, experiência e visão empreendedora na

construção desse grande projeto provou que a associação entre os meios

educacional e empresarial pode trazer incomensuráveis benefícios para a sociedade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, reconhecendo o valor do CIEE-

MG e a sua contribuição para a comunidade mineira nesses 30 anos de atuação,

presta homenagem a essa instituição”.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Atanásio Geraldo Amorim

Cumprimento o Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e autor do requerimento que deu

origem a esta homenagem, neste ato representando o Deputado Alberto Pinto

Coelho, Presidente desta Casa; o Sr. Luiz Fernando Reis, Presidente de honra da

CIEE-MG; o Prof. Waldemar Dornas Pereira, Superintendente Executivo e membro

fundador do CIEE-MG; o Cel. Evandro Bartholomei Vidal, representando o

Comandante José Mário Faccioli, da 4ª Região Militar. É com grande satisfação que

cumprimento o Exmo. Deputado Doutor Viana, que preside nesta noite os trabalhos

desta Casa Legislativa. Em nome da diretoria, expresso nossos agradecimentos aos

Deputados desta Assembleia Legislativa, em especial ao Deputado Doutor Viana,

requerente desta homenagem, que toda a família do Centro de Integração Empresa-

Escola de Minas Gerais recebe com muita alegria e orgulho, na qual é evidenciada a

ação educacional e social de significativa relevância para os destinos dos estudantes

de ensino médio de conhecimento geral e profissional e de educação superior em

todo o Estado.

Cumprimentamos e agradecemos, lisonjeados, a todas as pessoas que vieram aqui

prestigiar nossa associação social de interesse público. Neste momento em que
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celebramos os 30 anos de atividades operacionais ininterruptas, neste auditório

encontram-se muito bem representadas as partes envolvidas no processo de estágio,

que são: instituições de ensino responsáveis pela formação dos futuros profissionais,

os estudantes; as empresas que proporcionam ambiente para a prática profissional e

onde são produzidas riquezas de todas as ordens para o crescimento

socioeconômico de nosso Estado; e os principais beneficiários do nosso trabalho, os

estudantes. Há também outras presenças ilustres, para nós personalidades, assim

entendidas pela excepcional participação na história do nosso Centro de Integração

Empresa-Escola de Minas Gerais - CIEE-MG. Refiro-me aos membros fundadores e

aos membros titulares, distintamente reconhecidos no estatuto da instituição; pessoas

do meio educacional e empresarial que, voluntariamente, dedicaram ou ainda

dedicam seus conhecimentos com efetivo apoio às causas do agente de integração e

integram as suas Diretorias bienais ao longo desses 30 anos.

Levamos adiante o propósito de inserir os estudantes no mercado de trabalho -

inserção facilitada pela oportunidade de realização de estágios nas empresas e nas

entidades públicas que compõem nosso quadro de membros cooperadores.

Importante se faz ressaltar a condição da instituição como beneficente de assistência

social, pois, sem fins lucrativos, seus recursos são eventuais e espontâneos. Dessa

forma, para a continuação e a expansão das atividades do CIEE-MG pelo Estado

mineiro, é preciso estudar os desafios a cada dia e sensibilizar o meio produtivo sobre

a praticidade em oferecer oportunidades de estágios para os estudantes e, sobretudo,

quanto à importância de se adotar essa atividade didático-pedagógica como

estratégia de profissionalização dos seus recursos humanos. Essa iniciativa consiste

em aliar a imagem institucional das organizações aos anseios socioeconômicos. Além

de o significativo resultado do ensino-aprendizagem inteirar essa condição, agregam-

se valores de cunho humanístico e cidadão.

O CIEE-MG foi instituído em alicerces do sistema de educação, com o objetivo de

atuar em conjunto com as instituições de ensino, segundo diretrizes norteadoras do

propósito de formar e preparar profissionais para os diversos segmentos da

economia. E para melhor clarividência do papel assumido pelo agente de integração,

podemos considerá-lo como composto por dois lados: o educacional, pedagógico, e o
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social, tendo em vista o alcance dos benefícios na vida dos estudantes, de suas

famílias e da comunidade. Como valor educacional, o estágio conduz o estudante

para o exercício pleno de sua profissão, unindo o saber acadêmico com o fazer no

ambiente organizacional das empresas, propiciando a necessária união de teoria e

prática para a aprendizagem real. Como bem social, o estágio traz ajuda financeira ao

estagiário, denominada Bolsa-Auxílio, que, no meio familiar, muitas vezes

corresponde a importante parcela de renda para custeio de necessidades básicas.

Além disso, o relacionamento social nos locais de estágio favorece a obtenção de

hábitos sociabilizantes, somando-se, assim, rica experiência e, consequentemente,

aperfeiçoamento da pessoa como cidadão proativo.

Nós nos orgulhamos de integrar instituição que tem a transparência de suas ações

como aliada em favor do cumprimento de sua missão, com filosofia, políticas e

diretrizes respaldadas na legislação federal, específica da atividade de estágio. Para

isso, temos qualificado quadro funcional, comprometido com a caracterização

peculiar, que estrutura o agente de integração, o qual se encontra presente para

receber esta honrosa homenagem.

Por tudo isso, Excelentíssimos representantes do Poder Legislativo do Estado de

Minas Gerais, reiteramos que é com grande felicidade e particularmente com muita

emoção que temos nosso trabalho reconhecido, mais uma vez, publicamente.

Eventos desta natureza nos revigoram para a concepção do ideal em realização há

três décadas. Muito obrigado a todos pela atenção e pela deferência.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes para ouvir apresentação musical do Coral do

Colégio Batista Mineiro, Unidade Betim, acompanhado por músicos do Coral Canto

Livre de Betim, que, sob a regência do maestro Daniel Andrade, interpretarão as

músicas “Ai que Saudade d’Ocê”, de Vital Faria, “Va Pensiero”, de Verdi, e “Happy

Day”, de Edwin Hawkins.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Novamente quero cumprimentar o Sr. Atanásio Geraldo Amorim, Diretor-Presidente

do CIEE-MG -; o Prof. Waldemar Dornas Pereira, Superintendente Executivo e
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membro fundador do CIEE-MG; o Sr. Luiz Fernando Reis, Presidente de honra do

CIEE-MG; e o ilustre Cel. Evandro Bartholomei Vidal, representando o Gen. José

Mário Faccioli, Comandante da 4ª Região Militar. Falo agora em nome do Presidente

da Casa. Cumprimento mais uma vez o Coral do Colégio Batista Mineiro, Unidade

Betim, e os músicos do Coral Canto Livre de Betim, sob a regência do maestro Daniel

Andrade. O Diretor Atanásio disse que o “show” já pagou o ingresso de todos nós.

Os 30 anos de existência do Centro de Integração Empresa-Escola de Minas

Gerais constituem motivo de muito orgulho para todos aqueles que o idealizaram,

criaram e construíram as condições para que ele desse os primeiros passos e, ao

longo do tempo, se consolidasse como instituição exemplar em nosso Estado, no

campo da formação educacional e profissional. Constituem, da mesma forma, motivo

de alegria para todas as empresas, instituições de ensino e demais entidades que se

fizeram parceiras do projeto, acreditando na proposta de aproximação do processo de

cognição escolar com a aprendizagem voltada para o trabalho. As comemorações

que marcam as três décadas do CIEE-MG também representam, com toda certeza,

um momento de lembranças inesquecíveis e, naturalmente, de gratidão para todos os

alunos que dele se beneficiaram. E não foram poucos.

Cerca de 300 mil estudantes dos ensinos médio e universitário, de Belo Horizonte e

de cidades-polo do Estado, como Contagem, Juiz de Fora, Uberlândia, Varginha,

Governador Valadares e Montes Claros, já passaram pela rica experiência de um

estágio profissional graças a convênios intermediados pelo CIEE.

Além dos citados, praticamente todos os Municípios mineiros são beneficiados pelo

dedicado trabalho do CIEE-MG, por meio dos balcões de oportunidade e estágio.

O papel integrador exercido por essa instituição tem efeitos positivos para todos os

que a ela se agregam. As escolas ganham o diferencial de oferecer aos alunos uma

formação profissional concomitante ao aprendizado teórico; as empresas ganham

uma mão de obra especializada e cheia de novas ideias; e os estudantes adquirem

uma importante bagagem para a futura conquista de um emprego.

Não resta dúvida de que o papel do CIEE-MG é da maior relevância como

instituição de apoio a dois setores fundamentais para o nosso desenvolvimento: a

educação e a atividade produtiva, sem os quais não se pode pensar em avanços
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econômicos e sociais para a população.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais sente-se particularmente motivada a

prestar esta homenagem ao CIEE-MG, porque os dois segmentos que ele apoia e

aproxima estão entre os mais importantes e recorrentes na pauta de atividades da

Casa. Tanto que ela possui comissões permanentes voltadas para essas áreas, como

a de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática e a de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo.

Entre as funções do Parlamento, está a de acompanhar o desenvolvimento

econômico do Estado, de produzir e aperfeiçoar leis que contribuam para essa

evolução. Acrescente-se que as entidades empresariais têm sido parceiras

constantes da nossa Assembleia na discussão dos assuntos de interesse da

sociedade e na realização de eventos que visam ao aprimoramento das políticas

públicas relacionadas ao progresso do Estado.

Da mesma forma, as questões que dizem respeito à educação, desde o nível

primário ao universitário, dos sistemas de ensino público e privado, estão sempre

entre os temas prioritários em debate na Casa, por meio de eventos como seminários

legislativos, fóruns técnicos, ciclos de debates e conferências estaduais.

O trabalho desempenhado pelo CIEE-MG, em seus 30 anos de profícua existência,

identifica-se, portanto, com a atuação da Assembleia Legislativa nas áreas da

educação e da atividade empresarial e merece todo o nosso respeito e

reconhecimento pela seriedade e credibilidade que acompanham sua trajetória.

Na pessoa do Diretor-Presidente Atanásio Geraldo Amorim, esta Casa homenageia

todas as pessoas e instituições que contribuíram e continuam contribuindo para que o

Centro de Integração Empresa- Escola de Minas Gerais cumpra seu imprescindível

papel educacional e social na vida do Estado. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a especial de amanhã, dia 4, às 9 horas, nos termos

do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/11/2009

Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão

(substituindo o Deputado Tiago Ulisses, por indicação da Liderança do BPS) e os

Deputados Gustavo Valadares, Célio Moreira e Ronaldo Magalhães, membros da

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

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

Deputado Ronaldo Magalhães, dispensa a leitura da ata da reunião 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. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

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

discussão e votação, é aprovado, no 1º turno, o parecer que conclui pela aprovação

do Projeto de Lei nº 3.353/2009 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães, em virtude de

redistribuição) na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,

com a Emenda nº 1, que apresenta. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº

4.753/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. A Presidência recebe

requerimento do Deputado Ronaldo Magalhães em que solicita seja realizada

audiência pública no Município de Ferros para discutir a construção de usinas

hidrelétricas do Projeto Minas PCH no referido Município, bem como a proposta de

distribuição dos “royalties” havidos pela produção de energia. Cumprida a finalidade

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

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
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DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/11/2009

Às 9h45min, comparecem na Câmara Municipal da cidade de Capelinha os

Deputados Vanderlei Jangrossi e Antônio Carlos Arantes, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlos Pimenta. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, 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, em audiência pública, a atuação dos órgãos ambientais

na fiscalização da atividade minerária no referido Município. A seguir, interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Pedro Vieira da Silva, Prefeito

Municipal de Capelinha; Vereador Valdir Gomes dos Santos, Presidente da Câmara

Municipal de Capelinha; Eliana Piedade Alves Machado, Superintendente Regional

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Supram-Jequitinhonha; Major PM

Antônio Pereira de Aguiar, Comandante de Polícia Ambiental e Rodoviária na Região

de Capelinha; José Henrique Gomes Xavier, Prefeito Municipal de Minas Novas; José

Edmar Cordeiro, Prefeito Municipal de Veredinha; Osmano Eustáquio Silva,

Secretário Municipal de Meio Ambiente de Capelinha; Generoso Adelson Alves

Fernandes, Assessor de Comunicações da Prefeitura Municipal de Angelândia; Hélio

Campos Valadares, Gerente do Núcleo do IEF em Capelinha; e Luiz de Marilac

Pinheiro, comerciante de minerais em Capelinha, que são convidados a tomar

assento à mesa. Os Deputados Vanderlei Jangrossi e Antônio Carlos Arantes,

autores do requerimento que deu origem ao debate, seguidos do Deputado Carlos

Pimenta, tecem suas considerações iniciais. Logo após, a Presidência passa a

palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião, agradece a presença dos parlamentares e

dos convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Chico Uejo - Carlin Moura.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 53/2009, EM

25/11/2009

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Domingos Sávio,

Lafayette de Andrada, Tenente Lúcio e Wander Borges, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Domingos

Sávio, 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 da Comissão; a seguir, determina a

distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Tenente Lúcio para atuar

como escrutinador. Feita a votação e a contagem dos votos, o escrutinador anuncia

que foram registradas quatro cédulas de votação e que os Deputados Lafayette de

Andrada e Tenente Lúcio tiveram quatro votos cada um para os cargos de Presidente

e Vice-Presidente, respectivamente. Ato contínuo, o Presidente “ad hoc” faz a

proclamação dos eleitos, declara empossado como Presidente o Deputado Lafayette

de Andrada e passa-lhe a Presidência. O Deputado Lafayette de Andrada declara

empossado como Vice-Presidente o Deputado Tenente Lúcio e designa o Deputado

Wander Borges relator da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

próxima reunião extraordinária com edital a ser publicado, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Tenente Lúcio.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/11/2009

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Dimas Fabiano e Ademir Lucas, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dimas Fabiano, dispensa a

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

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

discutir e votar pareceres em fase de redação final e comunica o recebimento das
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seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de Lei nºs 2.125/2008, 3.368, 3.480, 3.378, 3.400, 3.673, 3.772 e 3.773/2009

(Deputado Ademir Lucas); 3.798, 3.807, 3.812, 3.817, 3.819, 3.821, 3.823 e

3.896/2009 (Deputado Dimas Fabiano). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.368 e

3.480/2009 (relator: Deputado Ademir Lucas). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

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

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.125/2008, 3.378,

3.400, 3.673, 3.772 e 3.773/2009 (relator: Deputado Ademir Lucas); 3.798, 3.807,

3.812, 3.817, 3.819, 3.821, 3.823 e 3.896/2009 (relator: Deputado Dimas Fabiano).

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ana Maria Resende - Dimas Fabiano.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/11/2009

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Irani Barbosa e Tiago Ulisses (substituindo o Deputado Djalma Diniz, por

indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Arlen Santiago. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação

de requerimento do Deputado Tiago Ulisses, dispensa a leitura da ata da reunião

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

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

constante da pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente

informa que fica fixado para as quartas-feiras, às 14h45min, o novo horário para as
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próximas reuniões ordinárias da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

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

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

Projeto de Lei nº 3.412/2009 com a Emenda nº 1, o qual recebeu parecer por sua

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

Requerimentos nºs 5.004 e 5.010/2009. Submetido a discussão e votação, é

aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.589/2009. Passa-se à 3ª

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

proposições da Comissão. Submetido a votação é aprovado requerimento do

Deputado Célio Moreira, em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para discutir a atual situação do Viaduto do Bairro Independência, nesta Capital.

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Arlen Santiago - Elmiro Nascimento.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL SOBRE A

ARBITRAGEM, EM 25/11/2009

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Neider Moreira e Lafayette de Andrada, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Lafayette

de Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada

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

reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

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

requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja ouvido

Alexandre Magno de Moura, Presidente do Sindicato do Comércio do Vale do

Sapucaí - Sindvale -; Neider Moreira (2) em que solicita seja realizada reunião para

debater, com convidados que menciona, a Lei de Arbitragem; e sejam convidados os
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Srs. Antonio Augusto Junho Anastasia, Vice-Governador do Estado, José Bonifácio

de Andrada, Advogado-Geral do Estado, e Luiz Antônio Athayde, Subsecretário de

Assuntos Internacionais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de

Minas Gerais, para debaterem tema afeto à Comissão; Lafayette de Andrada em que

solicita sejam ouvidos representantes da Amagis e do Tribunal de Justiça de Minas

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ivair Nogueira - Neider Moreira - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

25/11/2009

Às 16h2min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite e Doutor Ronaldo (substituindo o Deputado Tenente Lúcio,

por indicação da Liderança do PDT), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria Tereza Lara, dispensa

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

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

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

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

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

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

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.032/2008 na forma do vencido no 1º

turno (relatora: Deputada Maria Tereza Lara) ; e pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 1.939/2007 na forma do Substitutivo nº 2 e pela rejeição do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputada Maria

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

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
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Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

4.980 e 5.016/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara e dos

Deputados João Leite e Doutor Ronaldo (2), em que solicitam seja encaminhado ao

Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado da Bahia pedido de

informações para apurar o sequestro, cumulado com roubo de carga, do Sr. Moisés

Fernando Vasconcelos, caminhoneiro residente em Ipatinga, cujo inquérito policial se

encontra sob responsabilidade da Delegacia Especializada em Roubo de Cargas de

Feira de Santana; e em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública

para debater, com a comunidade e autoridades, a segurança pública e os crimes

raciais na internet, em especial a existência de "sites" neonazistas; da Deputada

Maria Tereza Lara (2), em que solicita sejam realizadas visitas ao Subsecretário de

Administração Penitenciária e ao Chefe da Polícia Civil, a primeira para discutir a

situação da cadeia pública do Município de Boa Esperança e a segunda para debater

sobre o quadro de pessoal da corporação no mesmo Município. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2009.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 26/11/2009

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio e

Carlos Gomes, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião, dá a ata da reunião

anterior por aprovada e solicita ao Deputado Carlos Gomes que a subscreva. A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em audiência pública, a

importância da reativação dos trens turísticos e de passageiros para o

desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte e a ampliação das ações



____________________________________________________________________________
1576

turísticas e culturais da região e a votar proposições da Comissão. A seguir,

comunica o recebimento de ofício do Sr. Sebastião Donizete de Souza,

Superintendente Regional do DNIT-MG, justificando a sua ausência nesta reunião. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Afonso

Carneiro Filho, Diretor do Departamento de Relações Institucionais da Secretaria de

Política Nacional de Transportes do Ministério dos Transportes - Derin-SPNT-MT;

Mário Guimarães, Assessor do Subsecretário de Transportes; Fabrício Torres

Sampaio, representado Fuad Jorge Noman Filho, Secretário de Estado de

Transportes e Obras Públicas; Edilson José do Nascimento, Assessor do Gabinete da

Secretaria, representando Paulo Eduardo Rocha Brant, Secretário de Estado de

Cultura; Anderson Costa Cabido, Prefeito Municipal de Congonhas e Presidente da

Associação das Cidades Históricas; e Lilian Paraguai, Vereadora à Câmara Municipal

de Brumadinho e representante da comissão Volta aos Trens das Regiões

Metropolitana e Paraopeba, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Carlos Gomes, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Registra-se a presença

do Deputado Fábio Avelar. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que

façam suas exposições. O Deputado Tenente Lúcio retira-se da reunião, transferindo

a direção dos trabalhos ao Deputado Carlos Gomes. Abertos os debates, segue-se

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

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

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

Eros Biondini, Presidente - Fábio Avelar - Inácio Franco.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/11/2009

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Duarte Bechir e João Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura
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da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

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

matéria constante da pauta e a discutir e votar proposições da Comissões. Passa-se

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

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovadas, em turno único, cada uma por sua vez, as Propostas de Ação Legislativa

nºs 1.054, 1.057, 1.067, 1.076, 1.094 e 1.110/2009 (relator: Deputado Duarte Bechir);

1.111, 1.114, 1.118, 1.133, 1.138, 1.139 e 1.142/2009 (relator: Deputado João Leite);

1.149, 1.153, 1.171, 1.174, 1.201 e 1.214 /2009 (relator: Deputado André Quintão) na

forma dos requerimentos apresentados; 1.072 e 1.102/2009 (relator: Deputado Duarte

Bechir) na forma de emenda apresentada ao Projeto de Lei nº 3.808/2009; e

1.122/2009 (relator: Deputado João Leite) na forma de emendas apresentadas aos

Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009; e rejeitadas as Propostas de Ação Legislativa

nºs 1.061 e 1.089/2009 (relator: Deputado Duarte Bechir); 1.128 e 1.131/2009

(relator: Deputado João Leite); e 1.147 e 1.150/2009 (relator: Deputado André

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

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação é

aprovado requerimento do Deputado André Quintão em que solicita reunião de

audiência pública para debater os impactos e perspectivas da implantação da Cidade

Administrativa para a população e as cidades do entorno. Cumprida a finalidade da

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

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini - Carlin Moura.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 27/11/2009

Às 10h15min, comparecem no Sesc do Município de Januária os Deputados Paulo

Guedes e Carlos Pimenta (substituindo o Deputado Doutor Ronaldo, por indicação da

Liderança do PDT), membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
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Deputado Gil Pereira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo

Guedes, declara aberta a reunião e, nos termos regimentais, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater, em

audiência pública, questões relativas ao asfaltamento da BR-479, que liga os

Municípios de Januária e Chapada Gaúcha. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Maurílio Neris de Andrade Arruda, Prefeito

Municipal de Januária; Ademir Camilo, Deputado Federal; Antônio Péricles Ferreira

Lobo, Engenheiro-Supervisor da unidade de Montes Claros do Departamento

Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT-MG -, representando o

Superintendente Regional, Sebastião Donizete de Souza; José Raimundo Ribeiro

Gomes, Prefeito Municipal de Chapada Gaúcha; Marco Antônio Carneiro Cavalcanti,

Coordenador de unidade do Departamento de Estradas e Rodagem - DER-MG -,

representando o Diretor-Geral, José Élcio Santos Monteze; Adelson Magalhães,

Presidente da Câmara Municipal de Januária; Rudimar Barbosa, Prefeito Municipal de

Itacarambi; Elpídio Mota, Prefeito Municipal de Miravânia; Cleuber Carneiro, ex-

Deputado Federal; Antônio Vidal Júnior, Secretário Municipal de Turismo de Januária;

D. José Moreira, Bispo Diocesano da Igreja Católica em Januária; Alberto Murilo

Gontijo, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Januária; e Bertinho

Alkmim, Vice-Presidente da Associação Comercial e Industrial de Januária, os quais

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 retoma os trabalhos ordinários da reunião e, cumprida a sua finalidade,

agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e dos demais participantes,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Ademir Lucas - Almir Paraca - Doutor Ronaldo -

Wander Borges.
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ATA DA 41ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

30/11/2009

Às 14h9min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo,

membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Délio

Malheiros. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo,

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir o

Projeto de Lei nº 4.548/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras

providências, em tramitação na Câmara dos Deputados. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Edna Cardozo Dias, Presidente da

Comissão de Direitos Urbanísticos da OAB e Presidente da Liga de Prevenção da

Crueldade contra os animais; Luíza Mell, atriz e ativista em defesa dos animais; e

Gabriela Veiga, atriz de O Teatro Mágico e ativista do Hábitos e Habitat; e os Srs.

Deputado Estadual Feliciano Filho, da Assembleia Legislativa de São Paulo; Luciano

Badini, Promotor de Justiça da Área de Meio Ambiente, representando Luiz Carlos

Teles de Castro, Procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais; Laerte Fernando

Levai, Promotor de Justiça da Comarca de São José dos Campos; Koji Pereira,

membro da ONG Coletivo Negro; José Rubens, advogado; Afrânio Lúcio

Vasconcelos, Delegado Titular da Delegacia Especializada de Meio Ambiente da

Polícia Civil; Franklin Oliveira, Assessor para Assuntos da Fauna Urbana,

representando o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Presidente da ONG Núcleo

Fauna de Defesa Animal, 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. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Delvito Alves - Duarte Bechir.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

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

16ª LEGISLATURA, EM 30/11/2009

Às 14h15min, comparece no Plenário a Deputada Rosângela Reis, membro da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada

Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso III, do

Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada. A Presidência informa que a reunião se destina à realização do debate

público sobre o tema “Voluntariado transformador: preservando bens comuns e

ampliando a cidadania”. São convidados a tomar assento à mesa os Srs. Wanderley

Chieppe Felippe, Pró-Reitor de Extensão da PUC Minas, representando D. Joaquim

Giovani Mol Guimarães, Reitor da instituição; Agostinho Patrús Filho, Secretário de

Estado de Desenvolvimento Social; Fernando Miranda, Presidente do Conselho do

Coep-MG - Rede Nacional de Mobilização Social e representante da Rede Mineira do

Voluntariado Transformador; Anika Gärtner, Oficial de Programas UNV Brasil

Programa de Voluntários das Nações Unidas; Waldenor Barros Moraes Filho, Diretor

da Universidade Solidária - Unisol -; Ana Maria Andrade, Coordenadora

Arquidiocesana da Pastoral da Criança e Coordenadora do Regional Centro Estado

de Minas Gerais; Thiago Baise, Analista de Projetos do Centro de Ação Voluntária -

CAV -; Marisa Seoane Rio Resende, Coordenadora do Núcleo de Responsabilidade

Social-Sistema Fiemg; Mônica Abranches, Coordenadora-Geral do Projeto Rondon

Minas, da PUC Minas; Rodrigo Starling, Presidente do Voluntariado Internacional

Vides-Brasil; Maria Aparecida Zago Udenal, Coordenadora do Movimento Nós

Podemos Paraná-Objetivos do Milênio. A Presidente, na condição de autora do

requerimento que deu origem ao debate público, 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

dos convidados e dos demais presentes, convoca os membros da Comissão para a
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próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Cecília Ferramenta - Ivair Nogueira.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/12/2009

Às 9h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Chico Uejo, Padre João, Ronaldo Magalhães e Sebastião Costa, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento

de ofício da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão,

publicado no “Diário do Legislativo” de 19/11/2009. O Presidente acusa o recebimento

das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:

Projetos de Lei nºs 4.014, 4.018, 4.020 e 4.028/2009 (Deputado Gilberto Abramo);

4.005, 4.009, 4.015 e 4.024/2009 (Deputado Delvito Alves); 4.012, 4.019 e

4.026/2009 (Deputado Ronaldo Magalhães); 4.006, 4.022 e 4.027/2009 (Deputado

Sebastião Costa); 4.008, 4.013 e 4.025/2009 (Deputado Chico Uejo); 4.007, 4.010,

4.016, 4.017, 4.021 e 4.029/2009 (Deputado Padre João); 4.023/2009 (Deputado

Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade, no 1º

turno, do Projeto de Resolução nº 4.004/2009 (relator: Deputado Padre João); e dos

Projetos de Lei nºs 3.938, 3.971/2009 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Chico

Uejo, o primeiro em virtude de redistribuição). Na fase de discussão dos pareceres do

relator, Deputado Ronaldo Magalhães, que concluem pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº

57/2009 e do Projeto de Lei nº 3.858/2009, ambos na forma do Substitutivo nº 1, o
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Presidente defere o pedido de vista do Deputado Padre João. Após discussão e

votação, é aprovado parecer que conclui pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.888/2009

(relator: Deputado Padre João, em virtude de redistribuição). Os pareceres sobre os

Projetos de Lei nºs 3.892 e 3.976/2009, no 1º turno, deixam de ser apreciados, em

virtude de prorrogação de prazo regimental solicitada pelos respectivos relatores,

Deputados Padre João e Dalmo Ribeiro Silva. São convertidos em diligência à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº 3.953/2009, e a

essa Secretaria, ao DER-MG e ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte o Projeto de

Lei nº 3.982/2009 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães, o primeiro em virtude de

redistribuição); e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao Prefeito

Municipal de Abadia dos Dourados o Projeto de Lei nº 3.979/2009 (relator: Deputado

Padre João). São distribuídos em avulso os pareceres que concluem pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade, no 1º turno, dos Projetos de

Lei nºs 3.975/2009 na forma do Substitutivo nº 1, 4.006/2009 (relator: Deputado

Sebastião Costa) e 3.977/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). O Projeto de

Lei nº 4.005/2009 é retirado de pauta, por determinação do Presidente, por não

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

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

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

cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade dos Projetos de Lei nºs 3.663 e 3.980/2009

(relator: Deputado Ronaldo Magalhães); 3.978, 4.001 e 4.002/2009 (relator: Deputado

Chico Uejo, o último em virtude de redistribuição); 3.985 e 3.988/2009 (relator:

Deputado Dalmo Ribeiro Silva); e 3.998/2009 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado

Sebastião Costa). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos em que se solicita sejam baixados em

diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 3.951, 3.981, 3.989, 3.990 e 3.999/2009.

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
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extrordinária, amanhã, dia 2/12/2009, às 14h15min, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães - Padre João - Délio

Malheiros.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/12/2009

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar e

Almir Paraca, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado Adelmo Carneiro Leão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, a qual é dada por aprovada, e solicita aos membros da Comissão presentes

que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir

questões relacionadas ao processo de licenciamento ambiental dos assentamentos

de trabalhadores rurais. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários para ouvir

os Srs. Célio Lessa, Analista Ambiental do IEF, representando o Secretário de Estado

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, José Carlos de Carvalho; Luci

Espeschit, Superintendente Adjunta Regional do Incra, representando o

Superintendente, Gilson de Souza; Ênio Resende de Souza, Coordenador Estadual

de Meio Ambiente, representando o Presidente da Emater, José Silva Soares;

Eduardo Antônio Arantes do Nascimento, Assessor da Área Ambiental da Federação

dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -,

representando o Presidente, Vilson Luis da Silva; e Lúzio Adriano Horta de Oliveira,

Procurador do Incra, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a palavra ao Deputado Almir Paraca, autor do requerimento que deu origem

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

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

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

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

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2009.

Fábio Avelar, Presidente.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/12/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever

Lopes, Délio Malheiros e Gil Pereira, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Délio Malheiros,

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

subscrita pelos membros da Comissão presentes. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

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

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

são aprovados os Requerimentos nºs 4.958; 4.959; 4.960 e 4.962/2009. Passa-se à

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

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

aprovados requerimentos do Deputado Délio Malheiros (3) em que solicita seja

realizada audiência pública para debater a situação dos alunos da Universidade Vale

do Rio Verde - UninCor -, causada pela dificuldade econômica deste centro

universitário; seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o

Procon Assembleia em razão de seu coordenador ter assumido a presidência do

Conselho de Usuários da Oi; e seja encaminhado à Anatel pedido de providências

para viabilizar a alteração da Resolução nº 490 de 2008, com o intuito de ampliar o

objeto do Conselho de Usuários da Telefonia Fixa, para que possam também ser

atingidos os usuários da telefonia móvel, que representam o maior número de

consumidores. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Arlen Santiago - Tiago Ulisses.
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ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/12/2009

Às 10h15min, comparecem na Camara Municipal de Governador Valadares a

Deputada Maria Tereza Lara e o Deputado João Leite, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada

e solicita ao mebro da Comissão presente que a subscreva. A Presidência informa

que a reunião se destina a discutir, em audiência pública, a questão da segurança

pública no Município e na região. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir as Sras. Elisa Costa, Prefeita Municipal de Governador Valadares;

Dilene Dileu, Presidente da Câmara Municipal de Governador Valadares; Eliane Alves

de Andrade, Inspetora da Escola da Superintendência Regional de Ensino do

Governador Valadares, representando Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de

Estado de Educação; e os Srs. Everton Villaron de Souza, Juiz de Direito tiltular da 1ª

Vara Criminal da Comarca de Governador Valadares, representando Sérgio Antônio

de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais; Wilian Nascimento

Santos, Delegado da Polícia Federal, representando Jerry Antunes de Oliveira,

Superintendente Regional do Departamento de Polícia Federal em Minas Gerais;

Wendel Kaizer de Freitas, Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, representando

Waltair Vasconcelos Sobrinho, Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em

Minas Gerais; Gilvan de Oliveira Machado, Defensor Público, representando Belmar

Azze Ramos, Defensor Público-Geral; Cel. PM Cícero Nunes Moreira, Comandante

da 8ª Região da Polícia Militar, representando o Cel. PM Renato Vieira de Souza,

Comandante-Geral da PMMG; Marcos José de Paula, Delegado Regional em

Governador Valadares, representando Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe de

Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Adailson Cunha de Magalhães, Presidente

do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Governador Valadares - Consep -

; e Cel. José Natal, ex-Comandante da Polícia Militar e Presidente da Administração

de Estádios do Estado de Minas Gerais - Ademg -, os quais são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente e a Deputada Maria Tereza Lara, na qualidade de

autores do requerimento que deu origem ao debate, tecem suas considerações
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iniciais. Logo após, a Presidência passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 2 de dezembro 2009.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara.

ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 1º/12/2009

Às 14h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Inácio Franco e Lafayette de Andrada, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a

reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita

aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que

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

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência

publicada no “Diário do Legislativo” em 26/11/2009: ofícios dos Srs. Ezequiel Sousa

do Nascimento, Secretário de Políticas Públicas de Emprego; Daniel Alves Natalizi,

da Coordenação de Parcerias Estaduais do CNPq; e do Diretor Executivo do Fundo

Nacional de Assistência Social. A seguir, comunica que foram prorrogados até o dia

31/12/2009 os prazos para o recebimento de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808

e 3.809/2009. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.221/2009

(Deputado Lafayette de Andrada) e 3.353/2009 (Deputado Inácio Franco), no 1º

turno; e Projeto de Resolução nº 3.996/2009 (Deputado Zé ´Maia), no turno único.

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

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

Projetos de Lei nºs 3.405, 3.734, 3.876, 3.976, 3.977, 4.005 e 4.006/2009 são

retirados da pauta por determinação do Presidente por não cumprirem pressupostos

regimentais. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Lafayette de
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Andrada, que conclui pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº

55/2009 na forma do Substitutivo nº 2 e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Administração Pública, são apresentadas as Propostas de Emenda nºs

1 e 2 pelo Deputado Antônio Júlio. Após discussão e votação, é aprovado o parecer,

salvo as propostas de emenda. Submetidas a votação, são rejeitadas as propostas de

emenda. Registra-se a presença dos Deputados Antônio Júlio e Juarez Távora. Após

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

aprovação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 3.996/2009 (relator: Deputado

Zé Maia); no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.882/2009 (relator: Deputado Lafayette

de Andrada) e 3.899/2009 (relator: Deputado Jayro Lessa), na forma do vencido no 1º

turno; 2.960/2009 (relator: Deputado Lafayette de Andrada); 3.544/2009 (relator:

Deputado Jayro Lessa); 3.826/2009 (relator: Deputado Inácio Franco); 3.865/2009

(relator: Deputado Juarez Távora); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.221/2009 (relator: Deputado Lafayette de Andrada). O parecer do relator, Deputado

Zé Maia, que conclui pela rejeição das Emendas nºs 1 a 3 apresentadas ao Projeto

de Lei nº 3.481/2009, no 1º turno, tem a sua discussão adiada atendendo-se a

requerimento do Deputado Antônio Júlio, aprovado pela Comissão. Cumprida a

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje, às

19h30min, para apreciação dos Projetos de Lei nºs 3.876 e 3.405/2009, no 2º turno, e

3.481 e 3.734/2009, no 1º turno, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Antônio Júlio - Adelmo Carneiro

Leão - Inácio Franco - Juarez Távora.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/12/2009

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Ruy Muniz, Carlin Moura e Dalmo  Ribeiro Silva, membros da

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

Muniz, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
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Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião 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 deliberar sobre proposições da Comissão e comunica o recebimento de

correspondência da Sra. Maria Dolores da Cunha Peixoto e dos Srs. Eduardo

Barbosa e Sérgio Sampaio, Presidentes da Apae de Belo Horizonte, da Federação

Nacional das Apaes e da Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais,

respectivamente, publicada no “Diário do Legislativo” em 26/11/2009. Passa-se à 1ª

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

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº

2.215/2008, no 1º turno, é retirado de pauta a requerimento da Deputada Gláucia

Brandão e dos Deputados Ruy Muniz, Carlin Moura e Dalmo Ribeiro Silva, aprovado

pela Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para reunião extraodinária de

2/12/2009, às 9 horas, para apreciar o Parecer para o 1º Turno do Projeto de Lei nº

2.215/2008, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Ruy Muniz, Presidente - Gláucia Brandão - Dalmo Ribeiro Silva - Carlin Moura.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/12/2009

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Domingos Sávio, Elmiro Nascimento, Lafayette de Andrada, Neider Moreira e Padre

João, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Elmiro Nascimento, dispensa a leitura da ata da reunião

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

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

constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. Matias Bakir Faria,

Presidente do Sindifisco, indagando a esta Comissão se a OAB-MG foi convidada a

participar da audiência pública do dia 19/11/2009; e da seguinte correspondência,

publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre parênteses: do Sr.
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Denes Ferreira Mendes, Juiz de Direito (19/11/2009); da Sra. Marise Martins de

Morais, servidora do Estado (19/11/2009); da Sra. Renata Vilhena, Secretária de

Planejamento (19/11/2009); do Sr. Robson Rafaeli Caixeta, Presidente da 143ª

Subsecção da OAB-MG (21/11/2009); e do Sr. Cláudio Martins de Abreu, Presidente

do Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Minas Gerais

(21/11/2009). O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei Complementar nº 52/2009

(Deputado Neider Moreira), Projetos de Lei nºs 3.439/2009 (Deputado Domingos

Sávio), 3.553/2009 (Deputado Elmiro Nascimento), 3.595/2009 (Deputado Délio

Malheiros), no 2º turno; e 3.734/2009 (Deputado Domingos Sávio), no 1º turno.

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

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

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de

Lei Complementar nº 52/2009 (relator: Deputado Neider Moreira) na forma do vencido

em 1º turno. Registra-se a presença do Deputado Ivair Nogueira. Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º

turno, dos Projetos de Lei nºs 3.553/2009 (relator: Deputado Elmiro Nascimento) na

forma do vencido em 1º turno; e 3.595/2009 (relator: Deputado Délio Malheiros); e

pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.734/2009 na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça; e 3.850/2009 (relator:

Deputado Domingos Sávio). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado

Domingos Sávio, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.439/2009, no 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, que apresenta, o

Presidente defere o pedido de vista do Deputado Padre João. Os Projetos de Lei nºs

3.976, 3.977, 4.005 e 4.006/2009 são retirados da pauta por determinação do

Presidente da Comissão, por não cumprirem pressupostos regimentais. Passa-se à

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

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

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.000, 5.009, 5.017 a 5.020,

5.036 e 5.037/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
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um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Délio Malheiros, em

que solicita seja discutida, em audiência pública, a situação dos Oficiais de Justiça do

Estado, especialmente quanto à nova determinação da Lei Complementar nº

105/2008, que exige o grau de bacharel em Direito como requisito para investidura no

cargo; Neider Moreira, em que solicita seja agendada visita desta Comissão à

Secretária de Planejamento e Gestão, preferencialmente em conjunto com o

Secretário de Fazenda, para entregar-lhes cópias das notas taquigráficas da

audiência pública sobre a proposta do Sinffaz e da Asseminas para o incremento da

arrecadação do Estado; Carlin Moura, Eros Biondini, André Quintão e Célio Moreira,

em que solicitam seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Participação

Popular para discutir, em audiência pública, a situação dos contratados da Fhemig.

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Domingos Sávio - Lafayette de Andrada - Neider

Moreira.

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 1º/12/2009

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Chico Uejo e Carlin Moura (substituindo o Deputado Carlos Gomes, por

indicação da Liderança do Bloco PMDB-PT-PCdoB), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi,

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

Chico Uejo, dispensa a leitura da ata da reunião 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 e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

Ofícios nºs 1.180/2009, do Secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais;

1.344/2009, do Presidente da Ruralminas; 1.369/2009, da Chefe de Gabinete do
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Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicados no “Diário do

Legislativo” de 26/11/2009. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

apreciação do Plenário. O Presidente retira de pauta o Projeto de Resolução nº

3.928/2009, no 1º turno, por não cumprir pressupostos regimentais. Após discussão e

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

nº 3.929/2009 (relator: Deputado Chico Uejo). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

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

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

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.838 e 3.869/2009, que receberam

parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, é aprovado o Requerimento nº

5.048/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Vanderlei Jangrossi e

Chico Uejo em que solicitam seja realizada audiência pública para debater a situação

do Assentamento Barreirinho, no Município de Unaí; Vanderlei Jangrossi, Chico Uejo

e Carlin Moura em que solicitam seja ouvido na reunião o Vereador Valdir Gomes dos

Santos, Presidente da Câmara Municipal de Capelinha; Vanderlei Jangrossi, Antônio

Carlos Arantes e Carlos Pimenta (7) em que solicitam sejam enviados ofícios ao

Presidente e ao Coordenador Regional da Fundação Nacional de Saúde - Funasa -

em Minas Gerais, com vistas à aprovação e à liberação de recursos financeiros para

o Projeto de Construção de uma Unidade de Reciclagem e Compostagem de Lixo na

região de Capelinha, conforme expediente já protocolado nessa entidade; em que

solicitam ao Chefe do 3º Distrito do Departamento Nacional de Produção Mineral -

DNPM - informações sobre as licenças para exploração do subsolo no Município de

Capelinha; em que solicitam ao Diretor-Geral do IEF a imediata interrupção das

multas e das penalidades aplicadas aos extratores de produtos minerais do Município

de Capelinha, e que sejam analisadas as possibilidades de redução e perdão dessas

infrações; em que solicitam ao Chefe do 3º Distrito do DNPM o envio de uma equipe

de trabalho ao Município de Capelinha para debater e orientar os extratores e

comerciantes de produtos minerais sobre a legislação vigente e aplicável nesse ramo;
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em que soliticam ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável a divulgação e a orientação sobre a legislação ambiental a todo o Estado

de Minas Gerais, em especial à comunidade de Capelinha e região, por meio de

programas, palestras e cartilhas desenvolvidas pelo IEF, pelo Igam e pela Feam; em

que solicita ao Chefe do 3º Distrito do DNPM o empenho e a celeridade na

autorização de pedidos de exploração de produtos minerais no Município de

Capelinha e região; em que solicitam seja marcada reunião dos Deputados membros

da Comissão com o Chefe do 3º Distrito do DNPM, o Secretário de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e com representantes dos extratores e

comerciantes de produtos minerais de Capelinha, para tratarem de questões

relacionadas com fiscalização ambiental por parte dos órgãos competentes,

penalidades aplicadas na região e a liberação dos processos de licenciamento

protocolados nesses órgãos; Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes, Chico

Uejo, Domingos Sávio, Carlos Gomes e Carlin Moura em que solicitam seja enviado à

Comissão Especial da Câmara dos Deputados que trata do Projeto de Lei nº 1.876/99

- Código Florestal Brasileiro - o relatório sobre o debate público “Contribuições de

Minas para a reforma do Código Florestal Brasileiro”, realizado nesta Casa em

16/11/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

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

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Chico Uejo - Domingos

Sávio - Inácio Franco.

ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 1º/12/2009

Às 19h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jayro Lessa,

Adelmo Carneiro Leão, Antônio Júlio, Inácio Franco, Juarez Távora e Lafayette de

Andrada e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado Zé Maia por indicação do

BSD), membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado

Sebastião Costa. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa,
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declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a

aprovada e solicita os membros da Comissão presentes que a subscrevam. A

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

e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica que está aberto até o dia

3/12/2009 os prazos para o recebimento de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e

3.809/2009. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 3.734/2009 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Juarez Távora). Suspende-se a reunião. Às

20h46min são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Inácio Franco, Juarez Távora e Lafayette de Andrada. Os Projetos de Lei nºs

3.876, 3.405 e 3.481/2009 são retirados da pauta por determinação do Presidente da

Comissão por não cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da

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

da Comissão para as a reuniões extraordinária e ordinária de amanhã, às 9 e 10

horas, respectivamente, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Inácio Franco - Juarez Távora - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/12/2009

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e os

Deputados Ruy Muniz, Deiró Marra, Carlin Moura e Dalmo Ribeiro Silva, membros da

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

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

Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião 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 interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os representantes da
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comissão de acompanhamento: Santuza Abras - Uemg; Silvério do Prado; Prof.

Eduardo Moraleida Gomes; Amaílton Sales; Ellen Vieira Santos - Fetaemg; Clarice

Barreto Linhares - Sinpro-MG; Péricles Francisco dos Santos - Presidente da UCMG;

Luiza Lafetá, União dos Estudantes, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª

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

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

do parecer que conclui pela pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.215/2008 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Ruy Muniz), é

apresentada a Proposta de Emenda nº 1, do Deputado Wander Borges. Colocados

em votação, cada um por sua vez, é aprovado o parecer e rejeitada a proposta de

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Ruy Muniz, Presidente - Carlin Moura - Gláucia Brandão - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/12/2009

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta e Fahim Sawan, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 e

comunica o recebimento dos seguintes ofícios, publicados no “Diário do Legislativo”:

das Sras. Lúcia Machado Cruvinel e Elane da Rocha Sturmer, respectivamente

Secretárias de Saúde de Medeiros e Divisópolis, encaminhando a Carta do Cosems-

MG, documento em que o Colegiado dos Secretários Municipais de Saúde de Minas
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Gerais - Cosems-MG - apresenta a esta Assembleia reivindicações relativas aos

recursos orçamentários para a saúde; e do Sr. Rogério de Oliveira Silva, Presidente

do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, manifestando o repúdio desse

Conselho pelo Projeto de Lei Federal nº 7.703-C, de 2006 (21/11/2009). O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.941/2009 (Deputado Carlos Pimenta) e

3.952/2009 (Deputado Doutor Rinaldo), ambos em turno único. Passa-se à 2ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado com

a Emenda nº 1, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.782/2009, que recebeu parecer

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

Requerimentos nºs 5.055, 5.058, 5.059, 5.083, 5.086, 5.087 e 5.088/2009. Passa-se à

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

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

aprovados requerimentos dos Deputados Carlos Mosconi, Carlos Pimenta e Fahim

Sawan (2) em que solicitam sejam realizadas audiências públicas para debater o

salário dos médicos do Programa Saúde da Família que atuam nas cidades do

interior do Estado e para discutir a situação dos Hospitais Universitários Federais

localizados no Estado de Minas Gerais; e Doutor Viana em que solicita seja realizada

audiência pública para debater o atendimento a saúde do servidor no Ipsemg e as

proposições e metas para o ano de 2010. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Fahim Sawan - Ruy Muniz.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/12/2009

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria

Resende e os Deputados Ronaldo Magalhães e Dimas Fabiano, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo
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Magalhães, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da

Deputada Ana Maria Resende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de

redação final e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais

designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.742, 3.863, 3.898, 3.900,

3.882, 2.968 e 3.466/2009 (Deputada Ana Maria Resende); 3.826, 3.592, 3.766,

3.770, 3.780, 3.790 e 3.796/2009 (Deputado Dimas Fabiano). Passa-se à 1ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 3.742, 3.863, 3.898, 3.900, 3.882, 2.968 e 3.466/2009 (relatora: Deputada Ana

Maria Resende) e 3.826/2009 (relator: Deputado Dimas Fabiano), que receberam

parecer por sua aprovação. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.592, 3.766, 3.770,

3.780, 3.790 e 3.796/2009 (relator: Deputado Dimas Fabiano), que receberam

parecer por sua aprovação. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ana Maria Resende - Ademir Lucas.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

2/12/2009

Às 10h15min, comparecem na Câmara dos Vereadores de Teófilo Otôni a

Deputada Maria Tereza Lara e o Deputado João Leite, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada

e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em
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audiência pública, a questão da segurança pública em Teófilo Otôni e região. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria

José Haueisen Freire, Prefeita do Município de Teófilo Otôni; Waldite Alves Costa,

Diretora Pedagógica da Superintendência Regional de Ensino de Teófilo Otôni,

representando a Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação;

e os Srs. Renan Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Teófilo Otôni; Willian

Nascimento Santos, Delegado da Polícia Federal, representando o Sr. Jerry Antunes

de Oliveira, Superintendente Regional do Departamento de Polícia Federal no

Estado; Urlênio Ramon Cardoso, Inspetor da Polícia Rodoviária Federal,

representando o Sr. Waltair Vasconcelos Sobrinho, Superintendente da Polícia

Rodoviária Federal no Estado; Dimas Tameirão dos Santos, Defensor Público do

Estado, representando o Sr. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral; Cel. PM

Sandro Lúcio Fonseca, Comandante da 15ª Região da PMMG, representando o Cel.

PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG; Isaías Pontes de Melo,

Delegado Regional em Teófilo Otôni, representando o Sr. Marco Antônio Monteiro de

Castro, Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Fantoni Pessoa Pereira,

Presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública Centro de Teófilo Otôni; e

Leandro Brito, Presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública Sul de

Teófilo Otôni, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente e a

Deputada Maria Tereza Lara, na qualidade de autores do requerimento que deu

origem ao debate, tecem suas considerações iniciais. Logo após, passa-se a palavra

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

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

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

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

João Leite, Presidente - Délio Malheiros - Dimas Fabiano.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

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

16ª LEGISLATURA, EM 2/12/2009



____________________________________________________________________________
1598

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis

e Cecília Ferramenta e o Deputado Ivair Nogueira, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis,

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

Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

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

e votar proposições da Comissão. A Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: em turno único,

Projetos de Lei nºs 3.119, 3.663, 3.789, 3.906, 3.916, 3.918, 3.946, 3.978 e

3.998/2009 (Deputado Ivair Nogueira); 3.956, 3.957, 3.966, 3.967, 3.985, 4.001 e

4.002/2009 (Deputado Elmiro Nascimento). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

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

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

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.629/2009 (relatora: Deputada Cecília

Ferramenta), 3.908, 3.910, 3.914 e 3.924/2009 (relator: Deputado Ivair Nogueira), que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 5.056, 5.060, 5.061, 5.079, 5.080, 5.082, 5.084

e 5.089/2009. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.378, 3.773,

3.798, 3.807, 3.812, 3.817, 3.819, 3.821 e 3.823/2009. Cumprida a finalidade da

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

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Cecília Ferramenta - Ivair Nogueira.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/12/2009

Às 14h49min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever

Lopes, Elmiro Nascimento e Arlen Santiago (substituindo o Deputado Rêmolo Aloise,
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por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Sávio Souza Cruz. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Arlen 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

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições desta Comissão. O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou

como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.725/2009 em 1º

turno (Deputado Gustavo Valadares); 3.263, 3.431, 3.608 e 3.641/2009 (Deputado

Adalclever Lopes); 3.254/2009 (Deputado Djalma Diniz); 3.282, 3.495, 3.583, 3.587 e

3.628/2009 (Deputado Irani Barbosa); 3.310, 3.514 e 3.607/2009 (Deputado Rêmolo

Aloise) em turno único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

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

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.982/2008 na forma do Substitutivo nº 1

e 2.437, 2.470, 2.471, 2.472, 2.476, 2.477/2008, 2.981, 3.411, 3.607/2009 com as

Emenda nº 1, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.051, 5.052 e

5.099/2009. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 3.400/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima Reunião Extraordinária, no dia 3/12/2009, às 14h15min,

para apreciar em turno único o Projeto de Lei nº 3.263/2009, do Deputado Sávio

Souza Cruz, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Zé Maia - Lafayette de Andrada.

ATA DA 42ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

3/12/2009

Às 14h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e
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Carlin Moura (substituindo o Deputado Vanderlei Miranda, por indicação da Liderança

do Bloco PMDB-PT-PCdoB), membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater, em audiência pública, o assédio moral e a violação dos

direitos de Agentes Penitenciários e Socioeducativos atualmente em greve no Estado.

A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Ronan

Rodrigues da Silva, Presidente da Associação União Mineira dos Agentes de

Segurança Penitenciária - Unimasp -; Denilson Aparecido Martins, Vice-Presidente do

Sindicato dos Servidores da Polícia Civil; Adeílton de Souza Rocha, Diretor

Financeiro e Administrativo do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciários do

Estado de Minas Gerais - Sindasp-MG -; Geraldo Antônio Henrique da Conceição,

Diretor Político do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de

Minas Gerais - Sindipúblicos-MG -; e o Deputado Federal Elismar Prado, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos Deputados

Weliton Prado e Carlin Moura, cada um por sua vez, autores do requerimento que

deu origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra

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

ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Registra-se a presença do Deputado Célio Moreira.

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

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

são aprovados requerimentos do Deputado Durval Ângelo (3) em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria da Secretaria de Defesa Social pedido de providências

para apuração das denúncias de assédio moral praticadas contra Agentes

Penitenciários e das denúncias de desvio de função de Agentes que estariam

alocados irregularmente em funções administrativas, apresentadas na reunião de

3/12/2009; seja encaminhado ao Secretário de Estado de Defesa Social pedido de

informações sobre a ata da reunião que realizou com os representantes dos Agentes

Penitenciários, para discutir as reivindicações da categoria; sejam encaminhados à



____________________________________________________________________________
1601

Defensoria Pública da União na área de direitos humanos e ao Ministério Público da

União pedidos de providência para apurar denúncias de que o Estado de Minas

Gerais não estaria recolhendo os depósitos do INSS referentes ao pagamento dos

Agentes Penitenciários, apresentadas na reunião de 3/12/2009. Cumprida a finalidade

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

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

3/12/2009

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, Délio

Malheiros (substituindo o Deputado Rômulo Veneroso, por indicação da Liderança do

BPS) e Dimas Fabiano (substituindo o Deputado Pinduca Ferreira, por indicação da

Liderança do PP), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Dimas Fabiano, dispensa a leitura da ata da

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

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

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento de ofício do Sr. Euler Braga, Vereador e Presidente da Câmara

Municipal de Unaí, agradecendo a realização de audiência pública desta Comissão

no referido Município e solicitando informações sobre o andamento dos

requerimentos apresentados, e de correspondência publicada no “Diário do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Renata Vilhena,

Secretária de Planejamento (21/11/2009); e dos Srs. Júlio Delgado, Deputado

Federal, Waltair Vasconcelos Sobrinho, Superintendente Regional da Polícia

Rodoviária Federal, e Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil

(26/11/2009). O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 3.988/2009, em turno único
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(Deputada Maria Tereza Lara). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de

Redação Final do Projeto de Lei nº 3.896/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

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

requerimentos do Deputado Carlos Mosconi em que solicita seja encaminhado aos

Srs. Cel. PM Antônio de Souza Filho, Comandante do 29º Batalhão da Polícia Militar

do Estado de Minas Gerais em Poços de Caldas, e Antônio Carlos Corrêa de Faria,

Delegado Regional de Segurança Pública em Poços de Caldas, voto de

congratulações por esse Município ter sido considerado, em um levantamento do

Ministério da Justiça, o quinto colocado no País no “ranking” das dez cidades que

apresentam o menor índice de violência contra jovens; e da Deputada Maria Tereza

Lara e do Deputado João Leite (15) em que solicitam seja encaminhado ao Secretário

de Estado de Defesa Social pedido de providências para transformar a Delegacia de

Homicídios da Polícia Civil de Governador Valadares em Delegacia Especializada,

devidamente estruturada e equipada; seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de

Justiça pedido de providências para instalar novas varas criminais na Comarca de

Governador Valadares; seja realizada visita ao Presidente do Tribunal de Justiça,

com a presença da Prefeita, da Presidente da Câmara e do Juiz de Direito da 1ª

Vara, todos do Município de Governador Valadares, para tratar da instalação de

novas varas criminais da referida Comarca; seja encaminhado ao Ministro da Justiça

pedido de providências para incluir o Município de Governador Valadares no

Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - Pronasci -, e para criar

delegacias da Polícia Federal nos Municípios de Ipatinga e Teófilo Otôni, no intuito de

desafogar os trabalhos da Delegacia Regional de Governador Valadares; seja

encaminhado ao Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e

Transportes - DNIT-, pedido de providências para a duplicação da BR-381 no trecho

entre Belo Horizonte e Governador Valadares; seja encaminhado ao Presidente da

Cemig pedido de providências para solucionar o impasse entre essa empresa e o

DNIT no que diz respeito à iluminação do trecho da BR-116 que atravessa o
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perímetro urbano de Governador Valadares; seja encaminhado ao Governador do

Estado pedido de providências para a construção de uma nova sede do Batalhão do

Corpo de Bombeiros Militar; seja encaminhado à Subsecretaria de Administração

Prisional pedido de providências para a construção de instalações adequadas para a

recepção das visitas aos presos da Comarca de Governador Valadares; seja

encaminhado ao Governador do Estado e ao Chefe da Polícia Civil a pauta de

reivindicações da Polícia Civil do Município de Teófilo Otôni entregue a esta

Comissão em audiência pública, para tomada de providências cabíveis; seja

encaminhado ao Ministro da Fazenda e ao Superintendente Regional da Receita

Federal pedido de providências para designar auditores fiscais para que a avaliação

de pedras preciosas e semipreciosas seja realizada no Município de Teófilo Otôni,

sem a necessidade de transportá-las para Belo Horizonte, bem como seja

encaminhado ao Governador do Estado e aos Secretários de Estado de Fazenda, de

Planejamento e de Desenvolvimento Econômico cópia das reivindicações dos

produtores locais; seja enviado ao Ministro da Justiça e ao Superintendente da Polícia

Federal pedido de providências para instalar delegacias da Polícia Federal em Teófilo

Otôni; seja enviado ao Ministro da Justiça e ao Superintendente da Polícia Rodoviária

Federal - PRF -, pedido de providências para designar efetivos e enviar viaturas para

reforço do 12º Distrito da PRF, com sede no Município de Teófilo Otôni; seja

encaminhado ao Defensor Público-Geral pedido de providências para ampliar o

número de defensores designados para as comarcas de Teófilo Otôni e Governador

Valadares; e seja encaminhado ao Secretário de Estado de Defesa Social pedido de

providências para oferecer aos detentos das penitenciárias do Estado cursos

profissionalizantes, atividades esportivas, assistência psicológica e educativa.

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Rômulo Veneroso - Tenente Lúcio.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/12/2009
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Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Eros Biondini, Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Fábio Avelar. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Eros Biondini, dispensa a leitura da ata da reunião

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), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovadas,

em turno único, cada uma por sua vez, as Propostas de Ação Legislativa nºs 1.033,

1.078, 1.105, 1.177, 1.190, 1.192, 1.193, 1.194 e 1.222/2009 (relator: Deputado André

Quintão), na forma de requerimentos apresentados, e rejeitadas as Propostas de

Ação Legislativa nºs 1.175, 1.186 e 1.188/2009 (relator: Deputado André Quintão).

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini - João Leite.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/12/2009

Às 14h47min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eros Biondini,

Fábio Avelar e Inácio Franco (substituindo o Deputado Antônio Carlos Arantes, por

indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Eros Biondini, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a

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

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

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

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
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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 3.854/2009 na forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Eros Biondini).

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

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.085 e

5.095/2009. Registra-se a presença do Deputado Carlos Gomes. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Fábio Avelar em que solicita seja marcada visita à

Agência da Região Metropolitana de Belo Horizonte para entregar as notas

taquigráficas da reunião de audiência pública ocorrida em 26/10/2009 e solicitar a

inclusão do projeto de reativação dos trens turísticos e de passageiros no Plano de

Desenvolvimento Metropolitano; Carlos Gomes (4) em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública, no Município de Congonhas, para discutir a importância

dos trens de passageiros e turísticos para o desenvolvimento do turismo e como

promotores e integradores da cultura nas cidades históricas do Estado; seja realizada

reunião de audiência pública para discutir a importância do transporte de passageiros

sobre trilhos na Região Metropolitana de Belo Horizonte; seja realizada visita à MRS

Logística S.A., empresa concessionária que controla, opera e monitora a malha

sudeste da rede ferroviária federal, com vistas a buscar subsídios e esclarecimentos

sobre a possibilidade de reativação dos trens turísticos e de passageiros no Estado;

seja realizada reunião de audiência pública para discutir o novo projeto do BNDES de

financiamento de trens regionais, que poderá incluir a linha Belo Horizonte-Viçosa,

com vistas à reativação dos trens turísticos e de passageiros do Estado; e Arlen

Santiago em que solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de

Salinas, para discutir a exploração do minério de ferro na região do Alto do Rio Pardo

e possível construção de ferrovia com recursos da Superintendência do

Desenvolvimento do Nordeste - Sudene -, do Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social - BNDES -, do Banco Nordeste do Brasil - BNB - ou de parceria

público-privada. O Deputado Inácio Franco retira-se da reunião. Cumprida a
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finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Fábio Avelar - Ademir Lucas.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

3/12/2009

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Domingos Sávio, Lafayette de Andrada, Neider Moreira, membros da

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

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

Deputado Neider Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: no 2º turno, Projeto de Lei nºs 3.959/2009 (Lafayette de Andrada); no 1º

turno, Projeto de Lei Complementar nº 57/2009 (Neider Moreira), Projetos de Lei nºs

3.976 e 3.977/2009 (Délio Malheiros) e 4.005 e 4.006/2009 (Domingos Sávio). Passa-

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

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º

turno, dos Projetos de Lei nºs 3.439/2009 (relator: Deputado Domingos Sávio), na

forma do vencido no 1º turno com a Emenda nº 1, que apresenta, e 3.959/2009

(relator: Deputado Lafayette de Andrada), e, no 1º turno, o Projeto de Lei

Complementar nº 57/2009 (relator: Deputado Neider Moreira) na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, que

apresenta e os Projetos de Lei nºs 3.976 e 3.977/2009 (relator: Deputado Délio

Malheiros) e 4.005 e 4.006/2009 (relator: Deputado Domingos Sávio). Registra-se a

presença dos Deputados Célio Moreira (substituindo o Deputado Lafayette de

Andrada, por indicação da Liderança do BSD) e Gustavo Valadares (substituindo o
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Deputado Elmiro Nascimento, por indicação da Liderança do DEM). Passa-se à 2ª

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

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.960/2009, que recebeu parecer por

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

Requerimentos nºs 5.049, 5.072 a 5.078, 5.081 e 5.098/2009. Cumprida a finalidade

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

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Ivair Nogueira - Neider Moreira - Domingos Sávio.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/12/2009

Às 14 horas, comparece no Sindicato Rural de Pará de Minas o Deputado Fábio

Avelar, membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados

Antônio Júlio, Antônio Carlos Arantes, Domingos Sávio e Inácio Franco. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A

Presidência informa que a reunião se destina a tomar conhecimento, em audiência

pública, dos resultados obtidos pelo grupo de trabalho criado em reunião desta

Comissão realizada em 10/7/2009, responsável pela gestão e fiscalização ambiental

do Município de Pará de Minas e região. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. José Batuíra de Assis, Assessor da

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representando o Sr.

Gilman Viana Rodrigues, Secretário dessa Pasta; João Paulo Sarmento, Diretor de

Monitoramento e Fiscalização do Instituto Estadual de Florestas - IEF -,

representando o Sr. Shelley de Souza Carneiro, Diretor-Geral em exercício do IEF;

Delano Azevedo Rodrigues, Promotor de Justiça de Pará de Minas; Marcos de Abreu

e Silva, Diretor da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais -

Faemg -, representando o Sr. Roberto Simões, Presidente da Faemg; Eugênio
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Mendes Diniz, Presidente do Sindicato Rural de Pará de Minas; Cap. Raimundo

Lopes Ferreira, Comandante do Pelotão Especial de Meio Ambiente e Trânsito de

Divinópolis, representando o Ten.-Cel. Sérgio Ricardo Bueno, Comandante da 7ª

Companhia Independente da Polícia Militar de Meio Ambiente e Trânsito de Bom

Despacho; Irajá Ferreira Nogueira, Presidente do Sindicato Rural de Divinópolis; Luiz

Antônio Garcia de Carvalho, Presidente do Sindicato Rural de Luz; Paulo Teodoro de

Carvalho, Secretário Executivo do Comitê Gestor de Fiscalização Ambiental

Integrada; e José Porfírio de Oliveira, Prefeito Municipal de Pará de Minas, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Inácio Franco, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião.

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Gil Pereira.

ATA DA 44ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

9/12/2009

Às 10 horas, comparece na Câmara Municipal de Conselheiro Pena o Deputado

Durval Ângelo, membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado José Henrique. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir, em audiência pública, o excesso de processos acumulados na Comarca de

Conselheiro Pena, bem como a possibilidade de instalação de uma segunda vara da

Justiça Estadual no Município. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir os Srs. Marcos Felicíssimo Gonçalves, Presidente da Câmara

Municipal de Conselheiro Pena; Moacir Alves, Otacílio Marchiori, Sebastião Leandro e
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Valtair do Vale, Vereadores da Câmara Municipal de Conselheiro Pena; Maria Izabel

da Silva Netto e Diocélio Fernando Ribeiro, Prefeita e Vice-Prefeito Municipal de

Alvarenga, respectivamente; Salomé Araújo de Souza e Alfir Rosendo, Vereadores da

Câmara Municipal de Alvarenga; Jorge Luiz Xavier da Silva, Vice-Presidente,

representando Jefferson Araújo, Presidente, da 136ª Subseção OAB-MG, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

José Henrique, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

9/12/2009

Às 14h28min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Delvito Alves, Padre João, Ronaldo Magalhães e Neider Moreira, membros da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Ademir Lucas,

Sargento Rodrigues e Wander Borges. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação

de requerimento do Deputado Ronaldo Magalhães, dispensa a leitura da ata da

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

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

matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para

as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 4.041, 4.043 e

4.054/2009 (Deputado Gilberto Abramo); 4.030, 4.049, 4.051 e 4.058/2009 (Deputado

Delvito Alves); 4.034, 4.037, 4.040, 4.056 e 4.057/2009 (Deputado Ronaldo

Magalhães); 4.031, 4.035 e 4.046/2009 (Deputado Sebastião Costa); 4.033, 4.042,

4.047 e 4.048/2009 (Deputado Chico Uejo); 4.038, 4.039, 4.050, 4.052 e 4.055/2009
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(Deputado Padre João); 4.032, 4.036, 4.044 e 4.053/2009 (Deputado Dalmo Ribeiro

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

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

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

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs

3.138/2009 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves em virtude

de redistribuição) e 3.797/2009 com as Emendas nºs 1 e 2 (relator: Deputado Delvito

Alves); 3.252 e 3.892/2009, ambos na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado

Padre João); 3.429 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva em virtude de

redistribuição) e 4.032/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); e 3.547/2009, na

forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Neider Moreira, em virtude de

redistribuição). São convertidos em diligência à Secretaria de Estado e Esportes e da

Juventude o Projeto de Lei nº 3.658/2009 e à Secretaria de Estado de Fazenda o

Projeto de Lei nº 3.930/2009 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães, em virtude de

redistribuição); e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei

nº 4.023/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Na fase de discussão dos

pareceres dos relatores, Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Ronaldo Magalhães, que

concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em 1º turno,

respectivamente, dos Projetos de Lei nºs 3.855/2009, este na forma do Substitutivo nº

1, e 4.057/2009, é deferido pedido de vista do Deputado Padre João. O Projeto de Lei

nº 4.014/2009 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Duarte

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

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Registra-se, neste momento, a presença do Deputado Inácio

Franco (substituindo o Deputado Chico Uejo, por indicação da Liderança do BPS).

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 3.531/2009, com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Inácio Franco,

em virtude de redistribuição); 3.672, 3.696 e 4.029/2009 (relator: Deputado Padre

João, o primeiro em virtude de redistribuição); 4.008/2009 (relator: Deputado Ronaldo

Magalhães, em virtude de redistribuição); 4.022 e 4.031/2009 (relator: Deputado
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Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição); e 4.024/2009 (relator: Deputado

Delvito Alves). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos em que se solicita sejam baixados em

diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 3.984, 4.007, 4.010, 4.013, 4.015, 4.016,

4.018, 4.019, 4.021 e 4.025/2009; ao Tribunal de Justiça do Estado, ao autor e à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - o Projeto de Lei nº

3.886/2009 e ao Departamento de Estradas e Rodagem - DER - MG - e à Seplag o

Projeto de lei nº 4.030/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

próxima reunião extrordinária, amanhã, dia 10/12/2009, às 15h30min, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Domingos Sávio - Duarte Bechir - Sebastião Costa.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2009

Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Dimas Fabiano e Vanderlei Miranda (substituindo o Deputado Gilberto Abramo, por

indicação da Liderança do Bloco PMDB-PT-PCdoB), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dimas

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

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

reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o

recebimento dos Projetos de Lei nºs 2.032/2008 e 2.960 e 3.595/2009, para os quais

designou como relator o Deputado Vanderlei Miranda. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

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

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 2.032/2008 e 2.960 e 3.595/2009 (relator: Deputado Vanderlei Miranda).

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas - Dimas Fabiano.

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/12/2009

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Gil

Pereira e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado Irani Barbosa, por indicação

da Liderança do BDS), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da

Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

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

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º

turno, do Projeto de Lei nº 492/2007 na forma do vencido no 1º turno com a Emenda

nº 1 (relator: Deputado Gil Pereira). O Projeto de Lei nº 4.057/2009 é retirado da

pauta, por não cumprir pressupostos regimentais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

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

requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para debater o projeto de instalação da usina hidrelétrica

pertencente à Bacia Hidrográfica Rio Grande e Sub-bacia do Rio da Cachoeirinha, no

Município de Bueno Brandão; Fábio Avelar, Inácio Franco, Antônio Carlos Arantes,

Antônio Júlio e Domingos Sávio (4) em que solicitam seja encaminhado ao

Governador do Estado e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável - Semad - pedido de providências para que

encaminhem à Assembleia Legislativa de Minas Gerais projeto de lei que isente o

produtor rural de taxas e emolumentos referentes à obtenção e ao consumo
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doméstico de água e às atividades agropecuárias; seja encaminhado à Semad e ao

IEF pedido de providências para que seja delegada definitivamente ao Poder

Municipal a gestão ambiental na zona urbana, no que se refere a intervenções de

baixo impacto como a manutenção da arborização urbana, a poda e a supressão de

árvores em lotes urbanos, entre outras; seja encaminhado à Semad e ao Igam pedido

de providências para que seja simplificada a autorização para construção de cisterna

ou simples poço para produção de água para dessedentação, sem a cobrança de

taxas, nos mesmos padrões do uso de água em quantidade “insignificante”; seja

encaminhado à Semad e ao Comandante da Polícia Militar Ambiental pedido de

providências para regulamentação e, se necessário, alteração do convênio entre o

IEF e a PMMG, de modo que, em caso de identificação de irregularidade ou infração

ambiental dentro da propriedade rural por policial militar, seja notificado o órgão

ambiental competente para que seus agentes verifiquem e comprovem o fato e,

somente assim, seja lavrado auto de infração e comunicação ao Ministério Público.

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária na

mesma data, às 16h30min, destinada a discutir e votar o parecer sobre o Projeto de

Lei nº 4.057/2009 no 1º turno, e para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva - Gil Pereira.

ATA DA 45ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

10/12/2009

Às 15h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo,

membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Padre

João e Carlin Moura. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval

Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que dá

por aprovada, e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir a situação das religiões de matriz africana em nosso Estado, ocasião na qual

será efetivado o Fórum Mineiro das Religiões de Matriz Africana, em comemoração
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ao dia internacional dos direitos humanos, e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios dos Srs. Fernando Antônio Bonhsack, Delegado de Polícia

Federal, Chefe da DPF/MOC/MG, prestando informações relativas ao Requerimento

nº 4.142/2009; Deputado Dilzon Melo, Secretário de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana, agradecendo o convite para participar de reunião para

analisar a situação das ocupações Camilo Torres e Dandara e o atendimento

prestado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte às áreas de educação e saúde;

e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: ofícios dos Srs. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil;

Gustavo Botelho Neto, Superintendente-Geral de Polícia Civil; Marco Aurélio Loureiro,

Secretário Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (substituto), do Ministério

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e da Sra. Erlandia da Silva Mendes,

Oficiala da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ipatinga (26/11/2009); Alysson

Paixão de Oliveira Alves, Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em

Minas Gerais (3/12/2009); José Eustáquio Natal, Diretor-Geral da Ademg; Friedmann

Anderson Wendpap, Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça; Paulo Abrão

Pires Junior, Presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça; Cláudio de

Souza, Corregedor do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (4/12/2009).

A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Ogãn

de Ewa Marcos Fábio Rezende Correia, do Ilê Axé Oxumaré, Coordenador Nacional

do Coletivo de Entidades Negras; Tatetu Kamunan, da Manzo Gidangi Bastu

Rosange, de Ipatinga, representando Mam’Etu Ria Nkinse Kindandalakata, do

Terreiro Loabá, Coordenadora Nacional do Movimento Nacional Bantu; Sérgio

Yoromatam, Coordenador do Conselho Nacional de Umbanda de Minas Gerais,

representando Leonor Luiza do Carmo, Representante da Umbanda de Minas Gerais;

Tatetu Aladei da Manzo Ngunzo Anazilemba, de Coronel Fabriciano, representando

Mam'Etu Munhande Da Manzo Ngunzo Kayango, da Senzala de Pai Benedito; Doté

Anderson de Logun Edé, da Ilê Axé Obé Omila; e as Sras. Doné Sandra de Vodun Jó,

Representante da Nação Jê Jê Mahin de Candomblé; Doné Ruth de Aziri,

Representante da Associação Espírita de Culto Afro-Brasileira Ya Aboring; e Mãe

Tereza D’Oxum, que são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval
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Ângelo, 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. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.377/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a instituição denominada Moto Clube Terroristas do

Asfalto, com sede no Município de Campo Belo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/5/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.377/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

instituição denominada Moto Clube Terroristas do Asfalto, com sede no Município de

Campo Belo.

Cabe ressaltar inicialmente que, em reunião realizada em 30/9/2009, a assembleia

geral da entidade decidiu mudar sua denominação para Moto Clube Campo Belo. Em

decorrência dessa alteração, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1,

que dá nova redação ao art. 1º.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 1º do art. 13 determina que

as atividades dos seus Diretores não serão remuneradas; e o art. 28 dispõe que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade de

caráter filantrópico, legalmente constituída e sediada no Município de Campo Belo.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.377/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a en tidade denominada Moto Clube

Campo Belo, com sede no Município de Campo Belo.”.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duarte Bechir - Sebastião

Costa - Domingos Sávio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.663/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública o Instituto Apreender de Tecnologia, Educação,

Empreendedorismo, Saúde e Ação Social – Iateesas –, com sede no Município de

Araxá.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.663/2009 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Apreender de Tecnologia, Educação, Empreendedorismo, Saúde e Ação Social –

Iateesas –, com sede no Município de Araxá, que tem como finalidade a melhoria da

qualidade de vida da população local, especialmente a mais carente.

Na consecução de suas metas, desenvolve atividades nas áreas de educação,

cultura, esporte e lazer, incentiva o voluntariado, combate a fome e a pobreza e

presta assistência médica aos mais necessitados. Além disso, fomenta o crescimento

da economia, orienta sobre a preservação do meio ambiente, atua na promoção da

ética, da cidadania, dos direitos humanos e outros valores universais, e estabelece

permanente diálogo com a área pública e a iniciativa privada, objetivando a realização

de parcerias e convênios que possam subsidiar suas iniciativas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.663/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.701/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Sabará – Asprusa –, com

sede no Município de Sabará.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.701/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Produtores Rurais de Sabará – Asprusa –, entidade sem fins lucrativos, que tem
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por escopo o desenvolvimento social e econômico dos moradores da zona rural da

região do Município de Sabará.

Para atingir seus objetivos, a entidade atua diretamente junto ao produtor

agropecuário, auxiliando-o na comercialização de sua produção, estimula a

modernização e o aperfeiçoamento da produção agrícola, apoia pesquisas

tecnológicas que conduzem à melhoria da produtividade e da qualidade dos produtos

e incentiva a diversificação de culturas e pecuária em pequenas propriedades rurais.

Além disso, presta assessoria jurídica aos associados, buscando defender seus

legítimos interesses perante organizações públicas e privadas.

Por colaborar com a melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais de Sabará

e região, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.701/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2009.

Chico Uejo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.909/2009

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade Reviverde, com sede no Município

de Mariana.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.909/2009 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade

Reviverde, com sede no Município de Mariana, entidade sem fins econômicos, cuja

finalidade precípua consiste na proteção e preservação do meio ambiente.

Fundada em 1995, por um grupo de pessoas interessadas e preocupadas com a
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questão ambiental, a Sociedade Reviverde desenvolve atividades de educação,

proteção e preservação da natureza no Município de Mariana e em outras

localidades. Busca promover, ainda, uma transformação socioambiental, por meio de

um processo de sensibilização e conscientização da população, abordando questões

de cidadania e educação ecológica.

Para a consecução de suas metas, a instituição desempenha várias atividades,

como o plantio e distribuição de mudas e a realização de palestras educativas para os

alunos das escolas da região. Identifica, também, ações para uma convivência

sustentável e elabora projetos e programas para o meio ambiente.

Deve-se reconhecer que, em sua trajetória, várias atividades voltadas à proteção do

meio ambiente já foram realizadas pela entidade. Com efeito, em benefício da

comunidade, participou da arborização dos Bairros Colina e Cartuxa e do canteiro no

Colégio Providência, no Município de Mariana; doou mudas; realizou gincana

ambiental, envolvendo alunos das escolas e universidades dos Municípios de

Mariana e Ouro Preto; promoveu palestras sobre a temática ambiental em diversas

escolas; e recuperou área degradada no entorno de sua sede.

É importante mencionar, ainda, que a entidade participa ativamente do Conselho

Consultivo do Parque Estadual do Itacolomi e Reserva Ecológica do Tripuí, do Comitê

da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba e do Fórum de ONG’s estadual; planta e

distribui mudas de árvores frutíferas e ornamentais em parceria com escolas,

associações comunitárias, empresas locais e Secretaria Adjunta de Meio Ambiente

de Mariana; intercambia sementes de espécies de plantas ameaçadas de extinção

com o Clube da Semente de Brasília (DF); e mantém um pequeno viveiro.

Em vista dessas considerações, acreditamos ser a instituição merecedora do título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.909/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2009.

Fábio Avelar, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.918/2009



____________________________________________________________________________
1620

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária do Rosário, com sede no Município de

Guaraciaba.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.918/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Rosário, com sede no Município de Guaraciaba, cuja finalidade é

promover a melhoria social e econômica da região.

Para alcançar o que se propõe, a entidade identifica e analisa os problemas da

comunidade, buscando meios para resolvê-los; encaminha à assistência médica,

ambulatorial, hospitalar e odontológica pessoas carentes, auxiliando-as também na

aquisição de medicamentos e aparelhos necessários a reabilitação física, quando

necessário; doa material de construção para reforma de casas; distribui cestas

básicas, vestuário, calçados e cobertores aos necessitados; incentiva manifestações

folclóricas, artísticas, culturais e desportivas; mantém creches; promove debates,

cursos e seminários sobre os direitos e garantias do cidadão, estimulando seus

filiados a participarem e opinarem nas ações governamentais sobre saúde, educação,

cultura, transporte e lazer para a comunidade.

Pelo relevante serviço que presta, acreditamos ser a instituição merecedora do

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.918/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.933/2009
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Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de

Extrema, com sede no Município de Brasília de Minas.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão

deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos termos do art. 103, I, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.933/2009 pretende declarar de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento Comunitário de Extrema, com sede no Município de Brasília de

Minas, que possui como finalidade prestar serviços que possam contribuir para o

fomento e a racionalização das explorações agropecuárias e de outras atividades

econômicas, visando à melhoria da qualidade de vida na região.

Além disso, a entidade presta assistência às famílias carentes no combate à fome e

à pobreza; orienta sobre a preservação do meio ambiente; promove campanhas

educativas para a implantação de pomares domésticos, arborização de áreas

degradadas e preservação das nascentes, visando à revitalização da Sub-bacia do

Rio São Francisco.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.933/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2009.

Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.936/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores e Produtores Rurais do Patrimônio de
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São Sebastião da Comunidade da Penha, com sede no Município de Guaraciaba.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.936/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores e Produtores Rurais do Patrimônio de São Sebastião da Comunidade

da Penha, com sede no Município de Guaraciaba, entidade comunitária de natureza

assistencial.

A entidade tem como finalidade cultuar a mais ampla e perfeita cordialidade entre

seus membros e os moradores, oferecer serviços de assistência social aos mais

necessitados, apoiar a criação e o desenvolvimento de programas que possibilitem

trabalho para seus associados e estimular a compra conjunta de produtos que

atendam às necessidades da comunidade. Além disso, promove a divulgação do

esporte e da cultura, desenvolve atividades produtivas, artesanais e agroindustriais e

realiza palestras e campanhas educativas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.936/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2009.

Chico Uejo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.946/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos da Casa da

Criança, com sede no Município de Guapé.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda no 1,
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que apresentou, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.946/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos da Casa da Criança, com sede no Município de Guapé.

Entidade sem fins econômicos, a referida associação tem por finalidade colaborar

na manutenção da Casa da Criança, fiscalizar e acompanhar as suas atividades

educativas, promover campanhas para mobilizar a sociedade em torno de seus

objetivos sociais e realizar estudos e reflexões acerca das políticas públicas voltadas

para o ensino fundamental.

Ressalte-se que a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que dá nova redação ao art. 1o do projeto, tem por finalidade adequar a

denominação da entidade ao consubstanciado no art. 1o de seu estatuto.

Pelo relevante serviço que presta, acreditamos ser a instituição merecedora do

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 3.946/2009,

em turno único, com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.961/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação das Comunidades Rurais de Salto da Divisa – Acrusald

–, com sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.



____________________________________________________________________________
1624

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.961/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

das Comunidades Rurais de Salto da Divisa – Acrusald –, com sede nesse Município,

entidade sem fins lucrativos que tem por escopo congregar pessoas interessadas no

desenvolvimento social, econômico e cultural dos produtores rurais dessa localidade.

Com esse propósito, implanta e gerencia infraestruturas comunitárias de

saneamento básico, eletrificação e comunicação; combate a fome e a miséria, por

meio de ações sociais voltadas para a geração de emprego e renda, como a

produção agropecuária, a agricultura familiar rural e o artesanato; promove o

atendimento educacional e psicopedagógico à criança em fase pré-escolar e a

alfabetização de jovens e adultos; defende, junto ao poder público, as necessidades

de seus assistidos nas áreas de educação, saúde, habitação, crédito, transporte,

lazer e esporte; e realiza programas visando à preservação da natureza, à

implantação de técnicas agroeconômicas de produção e à racionalização das

atividades produtivas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.961/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2009.

Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.978/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Deiró Marra, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro Educacional Pedro Bernardes Dias, com sede no Município

de Patrocínio.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.978/2009 pretende declarar de utilidade pública o Centro

Educacional Pedro Bernardes Dias, com sede no Município de Patrocínio, que possui

como finalidade prestar auxílio e proteção às crianças e adolescentes carentes

residentes na localidade.

Na consecução de suas metas, a entidade proporciona-lhes educação, assistência

médica e alimentação para que tenham condição de participar de atividades

esportivas, culturais e de lazer. Promove ações de combate à fome e à pobreza, por

meio de campanhas anuais em parceria com a comunidade. Objetiva a integração de

seus associados, mobilizando-os com a realização de cursos profissionalizantes,

práticas esportivas e culturais. Estimula a proteção do meio ambiente, em campanhas

de conscientização da população sobre a necessidade de preservá-lo.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.978/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.998/2009

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 Obra Social Maria do Carmo

Fonseca Silva, com sede no Município de Contagem.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda no 1,

que apresentou, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.998/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Obra Social Maria do Carmo Fonseca Silva, com sede no Município de Contagem,
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entidade sem fins econômicos, cuja finalidade precípua consiste na promoção do

bem-estar e na integração do idoso, da criança e das pessoas carentes.

Para alcançar o que se propõe, firma convênios e parcerias com entidades

públicas, comunitárias e privadas; promove e integra encontros, seminários,

congressos e cursos; participa de projetos culturais, educacionais, científicos e

desportivos, em sua área de atuação; realiza manifestações pacíficas voltadas ao

cumprimento das leis e denuncia omissões do poder público em relação aos direitos

das pessoas da terceira idade e das crianças; elabora projetos em parceria com

entidades de amparo à criança e aos idosos, inclusive com a cessão de

equipamentos, materiais e infraestrutura; proporciona aos idosos e às crianças

condições de habilitação e reabilitação, por meio de fisioterapia, terapia ocupacional,

consultas médicas, odontológicas e fonoaudiológicas, e de outros serviços sociais.

Ressalte-se que a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que dá nova redação ao art. 1o do projeto, tem por finalidade adequar a

denominação da entidade ao consubstanciado no art. 1o de seu estatuto.

Pelo relevante serviço que presta, acreditamos ser a instituição merecedora do

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 3.998/2009,

em turno único, com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.797/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em epígrafe dá

nova redação ao parágrafo único do art. 12 da Lei nº 10.856, de 5/8/92.

Preliminarmente, a proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as

Emendas nºs 1 e 2, que apresentou. Em seguida foi o projeto encaminhado à
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Comissão de Administração Pública, que opinou pela sua aprovação, com as

Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça e com a

Subemenda nº 1 à Emenda nº 2, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa alterar a forma de cálculo do adicional de

insalubridade de que trata a Lei nº 10.856, de 1992.

Segundo o Presidente do Tribunal de Justiça – TJ –, a proposição “dispõe sobre o

adicional de insalubridade a que fazem jus os servidores do Poder Judiciário que

trabalham habitualmente em local insalubre ou em contato permanente com

substância tóxica, radioativa ou com risco de contágio, estabelecendo seu parágrafo

único a regra para o cálculo de seu ‘quantum’, em razão do grau de insalubridade”.

Destaca ainda o Tribunal que o projeto propõe a “alteração da base de cálculo dos

valores desse adicional, em razão de modificações introduzidas na remuneração dos

citados servidores por força da Lei nº 16.645, de 5/1/2007”.

Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça informou que o projeto

não encontra óbice à sua aprovação, pois atende a todos os aspectos formais de

constitucionalidade, legalidade e juridicidade, e apresentou duas emendas. A Emenda

nº 1 suprime o art. 2º do projeto, que não inova no ordenamento jurídico, sendo

inócuo. Já a Emenda nº 2, que altera o art. 13 da Lei nº 10.856, de 1992, que trata do

adicional de periculosidade, estabelece o percentual do referido adicional em 40% do

vencimento do servidor e o concede aos servidores ocupantes do cargo de Oficial de

Justiça Avaliador.

A Comissão de Administração Pública corroborou o parecer da Comissão de

Constituição e Justiça e destacou que a matéria é meritória, razoável e justa, por

valorizar e dignificar o servidor público, estando de acordo com as diretrizes da

Constituição do Estado que tratam de sua valorização e profissionalização.

Ressaltamos que a referida Comissão, buscando ampliar os efeitos da Emenda n°2

da Comissão de Constituição e Justiça, apresentou a Subemenda nº 1 à Emenda nº

2, que estende a concessão do adicional de periculosidade aos servidores ocupantes
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dos “cargos de Técnico Judiciário nas especialidades de Assistente Social Judicial e

de Psicólogo Judicial e de Oficial Judiciário nas especialidades de Oficial de Justiça

Avaliador e de Comissário da Infância e da Juventude.”

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, destacamos

que a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF –, Lei Complementar Federal n° 101, de

2000, em seu art. 20, II, “b”, dispõe que o total de despesa com pessoal do Poder

Judiciário não poderá exceder 6% da Receita Corrente Líquida – RCL. Além disso, o

parágrafo único do art. 22 estabelece 5,7% como limite prudencial, a partir do qual

deverão ser adotadas medidas corretivas para evitar que seja atingido o limite

máximo. Entre elas está a proibição de aumento, reajuste ou adequação de

remuneração a qualquer título, ressalvada a revisão geral anual prevista no inciso X

do art. 37 da Constituição Federal.

De acordo com dados extraídos do Armazém do Sistema Integrado de

Administração Financeira – Siafi –, considerando agosto como mês de referência, as

despesas com pessoal do Poder Judiciário representam 5,50% da RCL; portanto,

estão dentro dos limites legais. Adicionando-se o valor de R$129.000,00, que

representa o impacto financeiro anual decorrente da aprovação do projeto de lei em

epígrafe, na forma original, conforme informado pelo Ofício n° 361/2009, do

Presidente do Tribunal de Justiça, ainda se obtém valor inferior ao limite prudencial.

Informamos, ainda, que a proposição em tela atende também ao disposto no inciso

II do art. 169 da Constituição Federal, que exige autorização específica na Lei de

Diretrizes Orçamentárias – LDO – para a concessão de qualquer vantagem ou

aumento de remuneração, o que foi atendido pelo art. 15 da Lei n° 18.313, de 2009.

Em relação à Emenda n° 1, apresentada pela Comissão  de Constituição e Justiça,

ela busca apenas atender aos aspectos da técnica legislativa, razão pela qual a

acolhemos. Já a Emenda n° 2, também apresentada pel a Comissão de Constituição e

Justiça, e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 2, apresentada pela Comissão de

Administração Pública, entendemos que elas apenas definem os beneficiários do

adicional de periculosidade, ao definir, para os fins da referida lei, o que é “trabalho

habitual com risco de vida”. Entendemos, entretanto, que a Subemenda nº 1 à

Emenda nº 2 merece ser aperfeiçoada, de modo que o servidor que exerce a função
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de Oficial de Justiça Avaliador seja beneficiado, esteja ele ocupando cargo de

Técnico Judiciário ou de Oficial Judiciário. Por isso, apresentamos a Subemenda nº 2

à Emenda nº 2.

Em vista dessas considerações, entendemos que o projeto em análise atende às

exigências legais e, portanto, não encontra óbice a sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.797/2009, no 1º

turno com as Emenda n°s 1 e 2 da Comissão de Consti tuição e Justiça, sendo a

Emenda nº 2 na forma da Subemenda nº 2, que apresentamos a seguir, e pela

rejeição da Subemenda nº 1 à Emenda nº 2 da Comissão de Administração Pública.

Com a aprovação da Subemenda nº 2 à Emenda nº 2, a Subemenda nº 1 à

Emenda nº 2 e a Emenda nº 2 ficarão prejudicadas.

SUBEMENDA Nº 2 À EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - O art. 13 da Lei nº 10.856, de 5 de agosto de 1992, passa a vigorar com a

seguinte redação:

‘Art. 13 - O adicional de periculosidade é devido ao servidor que trabalhe

habitualmente com risco de vida, no percentual de 40 % (quarenta por cento),

incidindo sobre o vencimento do respectivo padrão.

Parágrafo único - Para fins do disposto neste artigo, considera-se trabalho habitual

com risco de vida a atividade exercida pelo servidor ocupante dos cargos de Técnico

Judiciário nas especialidades de Assistente Social Judicial, Psicólogo Judicial e de

Oficial de Justiça Avaliador, e de Oficial Judiciário nas especialidades de Oficial de

Justiça Avaliador e de Comissário da Infância e da Juventude.’.”.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Inácio Franco, relator - Adelmo Carneiro Leão - Juarez

Távora - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.481/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio da
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Mensagem n° 381/2009, o Projeto de Lei n° 3.481/200 9 “altera leis que criam fundos

estaduais, promovendo a sua adequação aos dispositivos constantes na Lei

Complementar n° 91, de 19 de janeiro de 2006, e dá outras providências”.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, a proposição foi apreciada no 2º

turno, inicialmente, pela Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, que

opinou por sua aprovação na forma do vencido no 1º turno.

Retorna agora o projeto a esta Comissão para receber parecer para o 2º turno,

conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.481/2009, na forma aprovada no 1º turno, propõe alterações

na Lei nº 15.019, de 15/1/2004, que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento

Regional do Jaíba – Fundo Jaíba.

Inicialmente, cumpre salientar que a modificação proposta para o art. 1° da Lei n°

15.019, de 2004, visa apenas corrigir a remissão à lei geral dos fundos. No mesmo

sentido, as alterações propostas aos arts. 5° e 7° buscam adequá-los ao disposto nos

arts. 3°; 4°, III; 18, § 2°; e 8°, I, e 9°, respect ivamente, todos da Lei Complementar n°

91, de 2006. Trata-se, portanto, de mera adequação à técnica legislativa.

Mais especificamente no que se refere à redação sugerida para o “caput” do art. 5°

da Lei n° 15.019, de 2004, ou seja, que o Fundo Jaí ba tenha duração indeterminada,

cumpre destacar que a lei complementar que rege a matéria prevê, em seu art. 5°, I,

“b”, que, excepcionalmente, em hipóteses previstas na Constituição Estadual, os

fundos poderão ter duração indeterminada.

Dessa forma, considerando-se que a Constituição Estadual prevê, em seu art. 51, §

4°, a criação de fundo de desenvolvimento regional,  no qual se enquadra o Fundo

Jaíba, afigura-se possível a sua duração por tempo indeterminado.

Quanto ao parágrafo único do referido art. 5°, veri fica-se que a proposição busca

limitar a prorrogação da concessão de financiamento, em uma única vez, pelo prazo

máximo de quatro anos. Tal alteração encontra respaldo nos arts. 4°, III, e 18, § 2°,

da citada lei complementar.

Tendo em vista que a Lei Complementar n° 91, de 200 6, estabelece, em seu art. 4°,

VI, “b”, que a lei instituidora do fundo deverá definir as sanções aplicáveis aos
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beneficiários nos casos de irregularidades por eles praticadas, entendemos devida a

alteração do parágrafo único do art. 6° proposta pe lo vencido.

Em relação ao art. 7° da mesma lei, a proposição em  exame altera o órgão gestor

do Fundo Jaíba, que passa a ser a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento – Seapa –, cujas competências se encontram previstas nos arts. 8° e

9°, I, da multicitada lei complementar.

A mudança proposta para o “caput” do art. 8° da Lei  n° 15.019, de 2004, tampouco

encontra óbice a sua aprovação, vez que pretende, tão somente, instituir novas

competências para o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais S.A. —

BDMG —, agente financeiro do Fundo Jaíba.

Ainda no mesmo artigo, entendemos que a autorização para que o BDMG receba

bens mediante dação em pagamento para quitação de financiamentos com recursos

do fundo afigura-se válida. Dessa forma, mostra-se acertada a redação conferida pelo

vencido ao inciso IV do art. 8° da lei em comento, que incorpora a proposta contida no

Projeto de Lei n° 3.573/2009, de autoria da Deputad a Ana Maria Resende, anexada

ao projeto em exame.

No que se refere à remuneração do BDMG pelos serviços prestados como agente

financeiro do Fundo Jaíba, deve ser fixada pela lei que rege o fundo, de acordo com o

disposto no art. 12 da Lei Complementar n° 91, de 2 006. Assim, nada impede que se

altere o percentual, originalmente fixado em 3% ao ano, para de 2% a 4% ao ano,

mediante lei ordinária.

No art. 10, III, propomos a inclusão da Federação da Agricultura e Pecuária do

Estado de Minas Gerais – Faemg – no grupo coordenador do fundo.

No que tange ao seu § 1°, verifica-se que o projeto  em exame atribui a presidência

do aludido grupo coordenador ao representante da Seapa, e não mais ao da Seplag.

Assim, uma vez que a matéria não acarreta nenhum impacto relativamente ao

aspecto financeiro-orçamentário, não se vislumbra óbice à sua tramitação nesta

Casa.

Conclusão

Ante o exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.481/2009, na forma do vencido em 1º turno.
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Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio, relator - Adelmo Carneiro Leão - Lafayette

de Andrada - Sebastião Costa.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 1 A 8, APRESENTADAS EM 1º TURNO, AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 55/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa Legislativa por

meio da Mensagem nº 416/2009, o projeto de lei complementar em epígrafe altera a

Lei Complementar nº 83, de 28/1/2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica da

Advocacia-Geral do Estado – AGE – e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 16/10/2009, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria, concluiu por sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

A Comissão de Administração Pública opinou por sua aprovação na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Em atenção a requerimento, foi o projeto distribuído à Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que se manifestou por sua aprovação na forma do

Substitutivo nº 2, que apresentou.

Durante a discussão em Plenário, foram apresentadas as Emendas nºs 1 a 8, sobre

as quais cabe a esta Comissão se manifestar, nos termos regimentais.

Fundamentação

A proposição em análise propõe alterações na estrutura orgânica da Advocacia-

Geral do Estado – AGE. Pretende-se, em suma, a criação da Câmara de

Coordenação da AGE, a divisão da Subadvocacia-Geral do Contencioso em

Procuradorias Especializadas e Advocacias Regionais do Estado e a transformação

dos cargos de Subadvogado-Geral do Contencioso e de Consultor Jurídico-Chefe em

cargos de Procurador-Chefe. Cuida, também, a proposição de atribuir à Consultoria

Jurídica da AGE a supervisão técnica das unidades jurídicas das secretarias de

Estado e dos órgãos das administrações direta e indireta que exercem a advocacia
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consultiva. Ademais, estabelece a subordinação técnica das Procuradorias das

autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Estado à AGE.

A Comissão de Constituição e Justiça analisou a matéria quanto aos seus aspectos

jurídicos e não encontrou óbice à sua tramitação, inclusive no que se refere à sua

adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar Federal nº

101, de 4/5/2000).

É importante ressaltar que a reestruturação de órgãos busca, em última análise, a

melhor operacionalização e eficiência da administração pública. Ressaltamos, assim,

a conveniência e oportunidade do projeto e passamos à análise pontual das

emendas.

Durante a tramitação do projeto, foram apresentados inúmeros aprimoramentos ao

projeto, bem como foram estabelecidos direitos específicos dos Procuradores do

Estado. Em Plenário, foram apresentadas emendas, sobre as quais passamos a nos

manifestar.

A Emenda nº 1 propõe alterações no art. 4º da Lei Complementar nº 83, de 2005,

previsto no art. 3º do Substitutivo nº 2. Primeiramente, a alteração do inciso V do

referido artigo objetiva alterar a composição do Conselho Superior da AGE, passando

para cinco o número de representantes dos Procuradores do Estado. O projeto prevê

a presença no Conselho de um Procurador por nível da carreira (os níveis são quatro,

nos termos do Anexo I da Lei Complementar nº 81, de 2004). Propõe ainda a emenda

a alteração dos §§ 3º e 4º do Substitutivo nº 2 e o acréscimo do § 6º. Tais propostas

retiram a obrigatoriedade de que os Procuradores sejam eleitos entre os pares

integrantes do seu nível na carreira para comporem o Conselho Superior da AGE e

possibilitam que se candidate ao Conselho o integrante da carreira aprovado em

estágio probatório. O § 6º, a ser acrescentado, prevê que os representantes eleitos

entre os Procuradores-Chefes e os Advogados Regionais do Estado não perderão o

assento no Conselho em virtude de exoneração do cargo em comissão.

Entendemos que as alterações propostas para os §§ 3º e 4º não aperfeiçoam o

projeto. Os cinco anos exigidos para que o integrante da carreira seja candidato ao

Conselho Superior da AGE constituem medida que deve permanecer, uma vez que a

maturidade profissional decorrente do tempo de serviço confere mais conhecimento



____________________________________________________________________________
1634

ao servidor para deliberar sobre questões afetas à AGE. Consideramos, todavia,

apropriado que o número de representantes dos Procuradores do Estado no

Conselho Superior da AGE seja de cinco, uma vez que tal medida irá conferir

paridade de representação no Conselho. Por ser oportuna, julgamos necessária a

manutenção da redação do inciso II do art. 4º da Lei Complementar nº 83, de 2005,

segundo a qual o Conselho será composto por dois Advogados-Gerais Adjuntos, que

serão seus Vice-Presidentes. A redação proposta no Substitutivo nº 2, que não

estabelece o número de Advogados-Gerais Adjuntos que comporão o Conselho, pode

gerar uma alteração imprevista na sua composição.

Ressaltamos que a alteração do número de representantes dos Procuradores no

Conselho torna inviável a previsão de que os Procuradores sejam eleitos entre

membros da carreira do mesmo nível. Acolhemos, assim, a Emenda nº 1 na forma da

Subemenda nº 1, que contempla também o acréscimo do § 6º ao art. 4º da Lei

Complementar nº 83, de 2005, previsto no art. 3º do Substitutivo nº 2. Entendemos

que a garantia do assento no Conselho Superior da AGE, durante o prazo do

mandato, prevista no projeto para os representantes detentores de cargo de

provimento de comissão de recrutamento limitado, ainda que sejam eles exonerados

do cargo, contribui para a estabilidade do referido Conselho.

Ressalte-se que a Emenda nº 3 tem teor idêntico ao da Emenda nº 1, de forma que

a aprovação desta, na forma da Subemenda nº 1, torna aquela prejudicada.

A Emenda nº 2 propõe alterações no art. 26–B, previstas no art. 5º do Substitutivo

nº 2. Pretende-se garantir ao Procurador designado para substituir o detentor de

cargo ou função de chefia ou coordenação o recebimento do vencimento

correspondente aos dias de efetiva substituição. Nos termos do referido substitutivo,

era necessário que a substituição se desse por período igual ou superior a 30 dias

consecutivos. Prevê, ainda, a referida emenda o pagamento de gratificação nos

casos de substituição decorrente de férias, licença ou qualquer outra hipótese de

afastamento ou impedimento de Procurador do Estado. Acolhemos tal emenda na

forma da Subemenda nº 2, uma vez que mantivemos, em sua redação, o parágrafo

único previsto no art. 26-B do Substitutivo nº 2. Ademais, promovemos alguns ajustes

de ordem jurídica na terminologia relativa ao pagamento referente às substituições.
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Acolhemos a Emenda nº 4, que dá nova redação ao inciso XII do art. 4º da Lei

Complementar nº 81, de 2004, que dispõe sobre as atribuições dos Procuradores do

Estado e determina para o Advogado-Geral e o Governador do Estado o desempenho

de outras funções além daquelas já previstas em lei. Entendemos que a redação

proposta pela emenda confere mais segurança jurídica aos Procuradores do Estado e

não fere as competências constitucionais do Governador do Estado para o comando

superior dos órgãos do Poder Executivo. O mesmo se aplica ao Advogado-Geral do

Estado, que tem a competência legal para administrar a AGE. Ademais, as

competências dos Procuradores do Estado já estão expressamente previstas no art.

4º da referida lei complementar.

Opinamos também pela aprovação da Emenda nº 5, que assegura ao Procurador

do Estado a competência para o exercício da advocacia fora de suas funções

institucionais. Concordamos com o argumento, apresentado pelo autor da emenda,

de que o exercício da advocacia contribui para o aprimoramento profissional dos

Procuradores. Ademais, a diferença de tratamento dentro da Procuradoria, permitindo

o exercício da advocacia a alguns Procuradores e veda-o a outros, em nada contribui

para a sedimentação do princípio da igualdade na administração pública.

A Emenda nº 6 objetiva incluir entre os requisitos para o ingresso na carreira de

Procurador do Estado a exigência de três anos de atividade jurídica privativa de

bacharel em Direito. Entendemos que o cumprimento de tal exigência contribui para a

seleção de profissionais mais preparados para o serviço público, possibilitando

melhor desempenho dos Procuradores do Estado em suas funções institucionais.

Deixamos de acolher as Emendas nºs 7 e 8. A Emenda nº 7 retira da Lei

Complementar nº 81, de 2004, a previsão da carga horária de trabalho dos

Procuradores. Consideramos que o Estado tem competência para o estabelecimento

da carga horária de seus servidores e que tal medida atende aos princípios

constitucionais da legalidade e da moralidade. A necessidade da prestação de

serviços fora da Procuradoria não impede o cumprimento da carga horária nem a

resolução de tais questões pela via administrativa.

Quanto à Emenda nº 8, embora reconheçamos o seu mérito, deixamos de acolhê-

la, uma vez que o dispositivo que se pretende revogar - o art. 2º-A da Lei
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Complementar nº 83, de 2005 - está “sub judice”. A Ação Direta de

Inconstitucionalidade nº 1.0000.09.499403-5/000, proposta no egrégio Tribunal de

Justiça, está questionando tal norma, fato que, no nosso entendimento, justifica o

aguardo da decisão de mérito dessa Corte.

Por fim, apresentamos a Emenda nº 9, que propõe o acréscimo do art. 6º–A à Lei

Complementar nº 83, de 28/1/2005, que estabelece que o Corregedor da AGE será

nomeado pelo Governador do Estado para mandato de dois anos e que tal cargo é

privativo de Procurador do Estado. Em face das funções do Corregedor de correição

e de fiscalização e controle internos, entendemos que a estipulação de mandato fixo

para o referido cargo conferirá maior segurança ao seu ocupante para o desempenho

de suas funções.

Acolhemos também, por considerá-los meritórios, determinados dispositivos da

proposta de emenda apresentada nesta Comissão pelo Deputado Neider Moreira, a

qual, em síntese, cuida de estender aos Advogados Autárquicos benefícios

conferidos aos Procuradores do Estado.

Com efeito, a Lei Complementar nº 81, de 10/8/2004, instituiu as carreiras do Grupo

de Atividades Jurídicas do Poder Executivo, quais sejam a carreira da Advocacia

Pública do Estado, composta de cargos de Procurador do Estado, e a de Advogado

Autárquico. Estabeleceu, assim, a lei complementar tratamento distinto para as duas

carreiras jurídicas.

Neste momento, os Advogados Autárquicos pleiteiam a extensão a eles de alguns

direitos que não lhes foram outorgados pela lei, propondo uma profunda alteração na

estrutura estabelecida na referida lei complementar, de forma a unificar as duas

carreiras. Após uma detida análise da proposta de emenda que altera e acrescenta

dispositivos à referida lei complementar, acatamos, na forma da Emenda nº 10,

algumas reivindicações dos Advogados Autárquicos que, em nosso julgamento,

conferem tratamento isonômico às carreiras, o qual se justifica pelo desempenho de

suas funções jurídicas. Entre elas, estendemos a eles, por meio da Emenda nº 10, o

dispositivo que permite a cessão de servidor ocupante de cargo de provimento efetivo

para outras unidades administrativas, somente para o exercício de cargo de

provimento em comissão ou função gratificada.
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Estende-se também a eles o disposto no art. 26–B, previsto no art. 5º do

Substitutivo nº 2, que garante o direito ao recebimento de parcela remuneratória em

razão de substituição em cargo de comissão ou função de coordenação ou chefia, por

período proporcional àquele em que se tenha dado a substituição. Por fim,

contemplamos a extensão aos Advogados Autárquicos de prerrogativas próprias da

função atinente às atividades jurídicas, previstas nos incisos I a IX do art. 26 da Lei

Complementar nº 81, de 2004.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar

nº 55/2009 na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária; pela aprovação das Emendas nºs 1 e 2 na forma das

Subemendas nº 1, das Emendas nºs 3 a 6 e das Emendas nºs 9 e 10, a seguir

apresentadas; e pela rejeição das Emendas nºs 7 e 8.

Com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, fica prejudicada a Emenda

nº 3.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 1

O art. 4º da Lei Complementar nº 83, de 28 de janeiro de 2005, de que trata o art. 3º

do Substitutivo nº 2, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º – (...)

“Art. 4º – O Conselho Superior da AGE é integrado pelos seguintes membros:

I – o Advogado-Geral do Estado, que é seu Presidente;

II – os dois Advogados-Gerais Adjuntos, que são seus Vice-Presidentes;

III – um representante eleito entre os Procuradores-Chefes;

IV – um representante eleito entre os Advogados Regionais do Estado;

V – cinco representantes dos Procuradores do Estado.

§ 1º – As eleições para o Conselho Superior da AGE acontecerão no mês de

fevereiro de cada ano para mandato de um ano, permitida uma recondução.

§ 2º – Os representantes de que tratam os incisos III e IV do “caput” serão eleitos

por seus respectivos pares.

§ 3º – Os representantes dos Procuradores do Estado serão eleitos por seus pares.

§ 4° – Somente poderá candidatar-se ao Conselho Sup erior da AGE o integrante da
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carreira com pelo menos cinco anos de efetivo exercício no cargo.

§ 5º – Haverá um suplente para cada membro eleito.

§ 6º – Os representantes de que tratam os incisos III e IV não perderão assento no

Conselho Superior em virtude de exoneração do cargo em comissão durante o prazo

previsto no § 1º deste artigo.”.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 2

O art. 26–B da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, de que trata o

art. 5º do Substitutivo nº 2, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º – (...)

“Art. 26–B – O Procurador do Estado designado para substituir o detentor de cargo

ou de função de chefia ou coordenação perceberá a remuneração inerente ao cargo

ou função, em valor correspondente aos dias de efetiva substituição.

§ 1º – O disposto no “caput” não se aplica ao titular de cargo que tenha por

atribuição exercer a substituição.

§ 2º – O Procurador do Estado, quando exercer, além de suas atribuições

ordinárias, outras decorrentes da substituição de Procurador do Estado em virtude de

férias, licença ou qualquer outra hipótese de afastamento ou impedimento, perceberá

gratificação mensal equivalente ao vencimento básico do nível I da carreira de

Procurador do Estado, previsto na Tabela II.1 do Anexo II da Lei Complementar nº 92,

de 23 de junho de 2006.”.”.

EMENDA Nº 9

Acrescente-se ao Substitutivo nº 2 o seguinte artigo:

“Art. ... – A Lei Complementar nº 83, de 28 de janeiro de 2005, passa a vigorar

acrescida do seguinte art. 6º-A:

“Art. 6º–A – O Corregedor da AGE será nomeado pelo Governador do Estado para

mandato de dois anos.

Parágrafo único – O cargo de Corregedor da AGE é privativo de Procurador do

Estado.”.”.

EMENDA Nº 10

Acrescente-se ao Substitutivo nº 2 o seguinte artigo:

“Art. ... – A Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, fica acrescida do
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seguinte art. 41–A:

“Art. 41–A – Aplica-se aos Advogados Autárquicos o previsto nos seguintes

dispositivos desta lei complementar, observado o disposto no art. 32:

I – § 3º do art. 3º;

II – incisos I a IX do art. 26;

III – art. 26– B.”.”.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Padre João - Neider Moreira - Lafayette de

Andrada (voto contrário) - Delvito Alves (voto contrário).

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.889/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, a proposição em análise requer seja

enviado ofício ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social solicitando-lhe que

informe a esta Casa sobre os critérios utilizados pelo Programa Travessia para a

escolha de cidades dentro de uma mesma região.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” de 29/10/2009, vem a matéria à

Mesa da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII,”c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O pedido de informações objeto da proposição encontra amparo no disposto no art.

54, § 3º, da Constituição do Estado e no art. 233, XII, do Regimento Interno, que

dispõe sobre a competência da Mesa da Assembleia para solicitar informações a

autoridades estaduais.

A proposição em análise visa colher informações sobre os critérios de focalização

do Programa Travessia em Municípios de uma mesma região. Trata-se de um projeto

estruturador, considerado estratégico pelo governo do Estado, que se destina a

melhorar a qualidade de vida por meio da redução da pobreza e inclusão produtiva de

populações em situação de vulnerabilidade social. O projeto articula ações de saúde,

educação, habitação, saneamento, organização social e geração de renda, o que

envolve as Secretarias de Estado afetas a essas áreas, sob a coordenação da Pasta
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de Desenvolvimento Social. Em sua gestão, adota-se um desenho territorial,

concentrando-se, de forma coordenada e coesa, os serviços mencionados em uma

mesma localidade.

Implementado inicialmente em 2008, em cinco Municípios, o Programa foi estendido

para mais 35 Municípios, em 2009, situados na região Norte e nos Vales do Rio

Doce, Mucuri e Jequitinhonha, o que representou investimentos da ordem de

R$150.000.000,00. Em 2010, segundo informações prestadas por seu Gerente nas

audiências públicas de revisão do PPAG 2008-2011 para o exercício de 2010, prevê-

se a implementação do Programa em mais 70 Municípios, em todas as 10 regiões de

planejamento do Estado. Segundo, ainda, as informações prestadas pelo Gerente, os

critérios utilizados para a definição dos Municípios participantes do Programa são os

seguintes: Índice de Desenvolvimento Humano – IDH – até 0,680; Municípios

pertencentes às Mesorregiões Norte, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale

do Rio Doce; proximidade geográfica; Municípios atendidos pela Copanor, incluídos

no Proacesso ou com acesso viário.

Em razão da previsão de expansão do Programa em 2010, é possível que tais

critérios sejam revistos a fim de que se promova a adesão de novos Municípios. Além

disso, visto que nem todos podem participar do Programa, dada a restrição

orçamentária, deve haver um critério de maior peso que balize a definição dos

Municípios, o qual deve ser aplicado, com frequência com relação a Municípios

situados em uma mesma região e que apresentam semelhanças em seus indicadores

socioeconômicos.

Por essas razões, o pleito manifestado na proposição em apreço reveste-se de

importância na medida em que busca informações estratégicas acerca da gestão do

Programa, pelo que somos favoráveis à sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.889/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de dezembro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - José Henrique, relator - Doutor Viana - Weliton

Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação

de Proposições: Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.876/2009;

designação de relator; emissão de parecer pelo relator; encerramento da discussão;

votação do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido em 1º turno;

verificação de votação; inexistência de quórum para votação; anulação da votação;

questão de ordem; chamada para recomposição de quórum; existência de número

regimental para a continuação dos trabalhos; renovação da votação do projeto, salvo

emendas; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação; votação das

Emendas nºs 1 a 3; aprovação - Votação, em 1º turno, da Proposta de Emenda à

Constituição n° 46/2008; inexistência de quórum esp ecial para votação de proposta

de emenda à Constituição - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº

56/2009; discurso do Deputado Sargento Rodrigues; votação nominal do projeto,

salvo emendas; aprovação; votação nominal das Emendas nºs 1 a 5; aprovação;

votação nominal da Emenda nº 6; rejeição; declaração de voto - Votação, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 3.481/2009; votação do Substitutivo nº 2, salvo emendas;

aprovação; prejudicialidade do Substitutivo nº 1; votação das Emendas nºs 1 a 3;

rejeição - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 55/2009;

questão de ordem; apresentação das Emendas nºs 1 a 8; encerramento da

discussão; encaminhamento das emendas com o projeto à Comissão de

Administração Pública - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 749/2007;

apresentação da Emenda nº 1; Acordo de Líderes; Decisão da Presidência;

encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emenda; aprovação na forma

do vencido em 1º turno; votação da Emenda nº 1; aprovação - Discussão, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 1.046/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno
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com a Emenda nº 1 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.512/2007;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 2.123/2008; apresentação da Emenda nº 1; Acordo de Líderes; Decisão da

Presidência; encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emenda;

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

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.960/2009; aprovação na forma do

vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.405/2009;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 3.439/2009; encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emenda;

aprovação na forma do vencido em 1º turno; verificação de votação; ratificação da

aprovação; votação da Emenda nº 1; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto

de Lei nº 3.553/2009; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 3.595/2009; aprovação - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 3.680/2009; discurso do Deputado Padre João; questão de ordem -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento

Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Ana Maria

Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -

Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -

Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo - Doutor

Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio

Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro

Lessa - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre

João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -

Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião

Costa - Tenente Lúcio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -

Wander Borges - Zé Maia.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e a votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questão de Ordem

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, peço para suspender a reunião

por 10 minutos para entendimentos.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 10 minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.876/2009, do

Governador do Estado, que uniformiza os critérios gerais de gestão e execução para

transferência gratuita de bens, valores ou benefícios, por órgãos e entidades da

administração pública do Poder Executivo, no âmbito dos programas sociais que

especifica. Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer, a Presidência,

nos termos do § 2º do art. 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o

Deputado Lafayette de Andrada. Com a palavra, o Deputado Lafayette de Andrada
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para emitir seu parecer.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.876/2009

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de iniciativa do Governador do Estado, “uniformiza os

critérios gerais de gestão e execução para transferência gratuita de bens, valores ou

benefícios, por órgãos e entidades da administração pública do Poder Executivo, no

âmbito dos programas sociais que especifica”.

Aprovado em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição

e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária, o projeto de lei em tela, que tramita em regime de urgência por

solicitação do Governador do Estado, nos termos do art. 69 da Carta mineira, passa a

tramitar em turno único, por força do disposto do § 1º do art. 208 do Regimento

Interno e nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 4, de 1990.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

O projeto em análise visa a uniformizar os critérios para gestão e execução dos

programas sociais implementados pelo Poder Executivo estadual os quais impliquem

transferência gratuita de bens, valores ou benefícios para órgãos e entidades de

qualquer nível de governo, instituições privadas ou pessoas físicas.

Em linhas gerais, padronizam-se critérios para a transferência gratuita de bens,

valores ou benefícios bem como as obrigações que incumbem ao ente transferidor

dos recursos e aos beneficiários das transferências. A unificação legislativa desses

critérios e obrigações pode evitar a ocorrência de assimetrias pouco justificáveis nas

relações entre o Estado e os beneficiários dos referidos programas sociais. Além

disso, o projeto é necessário e oportuno para compatibilizar a execução dos

programas sociais com as exigências da lei eleitoral – Lei Federal nº 9.504, de 1997,

que determina, em seu art. 73, § 10, que “no ano em que se realizar eleição, fica

proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da

Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de

emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução
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orçamentária no exercício anterior”, restrição que vem prevista expressamente no

texto do projeto.

Do ponto de vista formal, a iniciativa do Governador do Estado é coerente com o

sistema constitucional, não se verificando vício jurídico quanto à deflagração do

processo legislativo, conforme se infere da leitura do art. 65 da Constituição Estadual.

Na mesma direção, a disciplina de critérios para gestão e execução de programas

sociais realizados pelo Poder Executivo estadual enquadra-se no âmbito da

competência legislativa do Estado, por força de sua prerrogativa de

autoadministração, prescrita nos arts. 18 e 25 da Constituição da República. Os

programas sociais especificados no projeto enquadram-se, ainda, com perfeição, no

âmbito da competência material do Estado, de acordo com os arts. 23 e 25 da Carta

Federal.

A juridicidade da proposta foi aferida com a necessária acuidade pela Comissão de

Constituição e Justiça, em sua análise da matéria no 1º turno. Na mesma fase de

tramitação, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária aprofundou o

exame da compatibilidade dos programas constantes no anexo do projeto com a

legislação orçamentária do Estado, em particular com os objetivos e os demais

elementos dos programas sociais instituídos no Plano Plurianual de Ação

Governamental – PPAG – para o período de 2008 a 2011, e verificou a sua plena e

total regularidade.

Cumpre-nos salientar que, por força do disposto no § 1º do art. 208 do Regimento

Interno, o projeto de lei em tela passou a tramitar em turno único, tendo em vista o

fato de haverem transcorrido os 45 dias prescritos, sem ter havido manifestação

conclusiva da Assembleia Legislativa sobre o projeto, a partir da solicitação do

Governador do Estado de que a proposição tramitasse em regime de urgência.

Dessa maneira, a interpretação literal do dispositivo regimental mencionado, com a

aplicação e a utilização da expressão “turno único”, poderia levar o intérprete da

norma a desconhecer a decisão soberana do Plenário, que alterou a proposição

original.

Assim sendo, aplica-se ao caso a Decisão Normativa da Presidência nº 4, de 1990,

segundo a qual passa o projeto a tramitar em turno único, tendo o turno em que se
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fará a discussão e a votação da matéria as caraterísticas de 2º turno, já que

“concluída a apreciação da matéria em 1º turno (...) fica mantida a validade do

vencido em 1º turno, ainda que sua formalização não se tenha operado”. Ficam

mantidas as restrições à apresentação de emendas em 2º turno, ainda nos termos da

mencionada decisão normativa da Presidência.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.876/2009 na

forma do vencido no 1º turno com as Emendas nºs 1 a 3, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1

Dê-se à alínea “I” do art. 2º do vencido no 1º turno a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

I - criar mecanismos de estímulo e proteção à produção de alimentos, à agricultura

familiar e ao agronegócio, e promover a política agrária e fundiária;”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao Anexo do vencido no 1º turno a seguinte redação:

“ANEXO

PROGRAMAS SOCIAIS SUJEITOS AOS CRITÉRIOS UNIFORMIZADOS

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2009)

I - No programa social Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda, cujo objetivo

é promover o desenvolvimento integrado e ampliar o acesso às ações de

atendimento, orientação, qualificação e encaminhamento para o mercado de trabalho,

visando à inclusão produtiva do trabalhador mineiro:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização de cursos de qualificação profissional do trabalhador;

materiais didáticos; materiais escolares; lanches/refeições; transporte; hospedagem;

equipamentos de proteção individual, dentre outros necessários à realização e

participação nos cursos; pagamento de inscrições para cursos diversos voltados ao

treinamento e atualização do trabalhador; apoio a empreendimentos econômicos

solidários, compreendendo desde a formação/qualificação técnica até a

comercialização, mediante realização de feiras de economia popular; dentre outros

inerentes à execução do programa;
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b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoa natural, a partir de 14

anos, com prioridade para os trabalhadores de baixa escolaridade, social e

economicamente vulneráveis, e pessoas jurídicas de direito público ou privado

voltadas à realização e promoção do programa.

II - No programa social Viva Vida, cujo objetivo é reduzir a mortalidade infantil e a

mortalidade materna por meio do planejamento familiar, da atenção ao pré-natal, ao

parto, ao puerpério, ao recém-nascido e à criança de até um ano de idade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; construção, reforma de Centros Viva Vida e das Casas de Apoio

à Gestante e à Puérpera; aquisição de equipamentos, mobília, artefatos, ferramentas,

utensílios, dentre outros, para os Centros Viva Vida e para as Casas de Apoio à

Gestante e à Puérpera; custeio dos Centros Viva Vida implantados; complementação

do custeio das maternidades que fazem parte da Rede Estadual de Referência

Hospitalar para atendimento às gestantes de alto risco; distribuição de insumos

referentes ao planejamento familiar; produtos de higiene, roupas e utensílios de uso

pessoal da gestante, do recém-nascido e da criança de até um ano de idade;

promoção de ações relativas à contracepção e infertilidade; qualificação dos

profissionais da Rede Viva Vida por meio de cursos ou outras formas de capacitação

a serem executados inclusive pela Escola de Saúde Pública – ESP-MG; ações de

mobilização social, com repasses de recursos para Municípios, prestadores de

serviço e organizações não-governamentais, bem como outros bens, valores ou

benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios, consórcios

intermunicipais de saúde, prestadores de serviços do SUS, como hospitais e centros

de referência, organizações não governamentais e outras pessoas jurídicas de direito

público ou privado voltadas à realização e promoção do programa que tem como

público-alvo mulheres, recém-nascidos e crianças.

III - No programa social Circuitos Culturais de Minas Gerais, cujo objetivo é dotar o

Estado de Minas Gerais de uma moderna e inovadora rede integrada de produção e

disseminação cultural e artística, a partir de cidades-polo, com a implantação de

novos espaços culturais públicos e a revitalização dos já existentes:
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a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; doação de “restos de obras” dos edifícios que compõem os

circuitos culturais, a exemplo de tijolos, esquadrias, ferragens, vidros, janelas, portas,

dentre outros;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: população de Belo Horizonte, de

todas as idades e classes sociais, turistas, estudantes, pessoas interessadas em arte,

conhecimento e entretenimento; população da mesorregião do Vale do Jequitinhonha,

especificamente população das microrregiões de Salinas e Itaobim; turistas de

procedência estadual, nacional e internacional.

IV - No programa social O Estado para os Cidadãos, cujo objetivo é auxiliar os

Municípios mineiros que necessitam de melhoria ou ampliação de suas

infraestruturas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; vigas metálicas, bueiros, mata-burros, lajes pré-moldadas,

abrigos para ônibus, dentre outros elementos estruturais e de infraestrutura; apoio

material e financeiro nos atendimento a situações de emergências e/ou calamidade,

visando a melhorar o escoamento de bens e serviços e a movimentação de pessoas;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios mineiros e pessoas

jurídicas de direito privado voltadas aos objetivos do programa.

V - No programa social Minas Jovem Protagonista, cujo objetivo é dotar de

capacidade os jovens mineiros para que possam, após participarem do programa,

tornarem-se protagonistas de suas vidas e comunidades, atuando como agentes de

desenvolvimento social, e ser preparados para os desafios do mercado de trabalho:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização de cursos de qualificação profissional, treinamento e

oficinas diversas; materiais didáticos; materiais escolares; lanches-refeições;

transporte; hospedagem; equipamentos de proteção individual; insumos, materiais

elétricos e eletrônicos, produtos alimentícios e de higiene, bem como outros

equipamentos e materiais necessários ao desenvolvimento de trabalhos e

aprendizagem nas oficinas; premiações em atividades previstas no programa, a

exemplo de computadores, DVDs Players, aparelhos portáteis de reprodução de
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áudio e vídeo, aparelhos de microinformática e eletroeletrônicos em geral, dentre

outros que possam despertar o interesse do público alvo, com foco nos objetivos do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens de 15 a 29 anos e pessoas

jurídicas de direito público ou privado voltadas à execução e promoção do programa.

VI - No programa social Rede Complementar de Suporte Social e Atenção ao

Dependente Químico, cujo objetivo é promover, implantar, ampliar, articular e efetivar

a melhoria das diversas ações e serviços de atenção ao usuário de álcool e outras

drogas, desenvolvidos por órgãos governamentais e não governamentais nas

atividades de redução de demanda (prevenção, tratamento):

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores e de bens para prover a estrutura de entidades voltadas ao

tratamento de dependentes químicos; premiações em atividades coletivas e

concursos voltados a sua ressocialização, a exemplo de computadores; data shows;

filmadoras; videogames; câmeras fotográficas; aparelhos portáteis de reprodução de

áudio e vídeo; aparelhos de som e eletroeletrônicos em geral, dentre outros inerentes

à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: dependentes químicos; pessoas

em situação de risco à dependência química; seus familiares; pessoas jurídicas de

direito público ou privado voltadas à execução e promoção do programa.

VII - No programa social Incentivo ao Desporto, cujo objetivo é estimular a prática

de esporte e de atividades físicas regulares voltadas à manutenção da saúde, assim

como a prática de atividades lúdicas que contribuam para a qualidade de vida dos

mineiros e para o desenvolvimento de hábitos saudáveis e de integração:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; equipamentos e materiais esportivos, a exemplo de uniformes,

bolas para todos os tipos de esporte, medalhas, redes diversas, troféus, materiais e

equipamentos necessários à prática de esportes em geral, dentre outros inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais praticantes de

esportes e pessoas jurídicas de direito público ou privado que desenvolvam
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atividades voltadas à promoção do esporte.

VIII - No programa social Projeto Travessia: Atuação Integrada em Espaços

Definidos de Concentração da Pobreza, cujo objetivo é promover a inclusão social e

econômica das camadas mais pobres e vulneráveis da população através da

articulação de políticas públicas em localidades territoriais definidas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; cursos de qualificação profissional para o trabalhador

desempregado, podendo haver distribuição de bolsa-auxílio para os educandos;

materiais didáticos; materiais escolares; lanches/refeições; transporte; hospedagem;

equipamentos de proteção individual, dentre outros necessários à realização e

participação nos cursos; emissão de documentos civis básicos (a exemplo de:

certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, carteira de

identidade, CPF, Carteira de Trabalho e Título de Eleitor) para a população

vulnerável; filtros de barro, material de construção; uniformes; repasse de recursos a

Municípios para execução de obras, das quais exemplificam-se as seguintes:

infraestrutura, pavimentação, esgotamento sanitário, acesso à estradas vicinais,

pontes, passagens molhadas, urbanização, drenagem, muros de arrimo e galerias de

águas pluviais; habitações populares: construção, reconstrução e reforma;

equipamentos de uso público: centro comercial; mercado municipal; centro multiuso;

arquibancada de estádios; escolas municipais; áreas de lazer; creche; quadra

poliesportiva; cemitério; praças e campos de futebol; ampliação, implantação e/ou

melhoramento do sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento

sanitário e implantação de módulos sanitários necessários; exames laboratoriais;

aplicação do sulfato ferroso e desenvolvimento de ações de segurança alimentar para

o atendimento às famílias e crianças diagnosticadas com anemia; capacitação de

agentes para combate ao tabagismo e curso de capacitação para as ações de

promoção à saúde junto aos adolescentes; repasse de recursos para reforma de

escolas estaduais; capacitação de agricultores em avicultura, leite, apicultura,

lavouras e fruticultura; capacitação de jovens rurais; famílias beneficiadas com kits de

apicultura, fruticultura e avicultura; sementes; tanques de leite; repasse de recursos

para implementação de Centros de Referência em Assistência Social - Cras; dentre
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outros inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: trabalhadores desempregados e

população vulnerável dos Municípios atendidos pelo Projeto Travessia e pessoas

jurídicas de direito público ou privado voltadas à execução e promoção do programa.

IX - No programa social Gestão e Disseminação da Informação Cultural, cujo

objetivo é garantir à sociedade o exercício dos direitos culturais, promovendo a

gestão dos diversos acervos da Secretaria de Estado de Cultura e dos órgãos

vinculados, o acesso às informações produzidas e a prestação de serviços de

assessoramento técnico específico:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; materiais, publicações técnicas, cadernos de diretrizes e

informativos ligados a área museológica, cultural e artística; doações de kits e

acervos de livros; equipamentos diversos; mobiliário, a exemplo de estantes,

expositores, mesas, cadeiras, circuladores de ar, estações de trabalho, carrinhos para

livros, tapetes, pufes; microcomputadores, impressoras, eletroeletrônicos em geral e

equipamentos de informática; cursos de capacitação e treinamentos; materiais

didáticos; materiais escolares; lanches/refeições; transporte; hospedagem; dentre

outros inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: unidades e órgãos da

Administração Pública Estadual; Entidades Públicas, Privadas e do Terceiro Setor;

usuários dos serviços prestados pelo Sistema Estadual de Cultura; público em geral.

X - No programa social Minas sem Fome, cujo objetivo é estimular a produção de

alimentos, agregação de valor e geração de renda pela venda do excedente, visando

a melhoria de suas condições de segurança alimentar e nutricional dos agricultores

familiares, sob a gestão e controle social dos conselhos municipais de

desenvolvimento comunitário – CMDRS:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; sementes qualificadas; adubos; fertilizantes e outros insumos

diretamente relacionados à produção agrícola; cursos de capacitação, treinamento,

consultoria e assessoria técnica ao público alvo; material didático e escolar;

excedente da produção agrícola desenvolvida no âmbito do programa; cessão em
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regime de comodato de materiais e equipamentos agroindustriais, a exemplo de

apicultura, agroindústria, artesanato, fábricas comunitárias de ração, tanques de

resfriamento de leite, redes, kits inseminação artificial, sistemas de abastecimento de

água compostos de bomba hidráulica, caixa d’água e tubulação; dentre outros

inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores, pequenos produtores

rurais, indígenas, associações de agricultores familiares, população interessada na

implantação de lavouras e pomares, população carente atendida por instituições

sociais em todo o Estado, a exemplo de creches, escolas, entidades filantrópicas,

pessoas jurídicas de direito público e privado voltadas aos objetivos do programa.

XI - No programa social Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, cujo objetivo é

contribuir para o desenvolvimento de cada jovem como pessoa, mediante a aquisição

de níveis crescentes de autonomia, de definição dos próprios rumos, de exercício de

seus direitos e de sua liberdade; cidadão, consciente da importância do papel

protagônico da juventude e da necessidade de sua efetiva participação no

aprimoramento da democracia, na defesa dos direitos civis, políticos e sociais; e

trabalhador, qualificação social e profissional para a inserção ativa, cidadã, no mundo

social e do trabalho e para o exercício do protagonismo do empreendedorismo e da

economia solidária:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; cursos de capacitação, material didático, lanche/refeições,

transporte, hospedagem, dentre outros necessários à realização e participação nos

cursos;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens de 15 a 29 anos em

situação de risco e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas ao

desenvolvimento e execução do programa.

XII - No programa social Ações Sociais Econômicas e Comunitárias para

Populações Carentes, cujo objetivo é o apoio ao desenvolvimento de ações de

combate à fome e a exclusão socioeconômica nos Municípios da região de

abrangência do Idene, por intermédio do projeto Ações Sociais e Comunitárias para

Populações Carentes:
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a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; equipamentos; instrumentos; eletrodomésticos; mobiliário;

artefatos necessários à implantação das unidades de produção, a exemplo de

amassadeiras, basculantes, armários, roupeiros, pingadeiras industriais para

biscoitos, balanças mecânicas e elétricas, baldes, bebedouros, torneiras, botijões de

gás, batedeiras elétricas, caixas de polietileno, caixas de fibra, carrinhos de mão,

centrífugas para extrair polvilho, cessadeira automática, copos, cubas,

embaladora/seladora/datadora elétrica, extintor de incêndio, fogão industrial,

transformador elétrico industrial, caixa d`agua, forno industrial elétrico para biscoitos

de alta precisão, moedor elétrico, exaustor industrial, fornos, freezer, geladeiras,

liquidificador industrial, talheres, xícaras, liquidificador doméstico, mesa, panelas,

tachos, prateleiras, pratos, purificador de água, ralador elétrico industrial para

biscoitos em geral, tábuas em altileno, telas para secar polvilho, prensa para massa,

lavador e descascador de mandioca, cilindro de massas para biscoitos, masseira para

biscoitos, carrinho de transporte, cursos de capacitação, consultoria e assessoria ao

público alvo, construções civis e elétricas, veículos, despesas com a divulgação de

projetos, aquisição de laboratório portátil, aquisição de medidor de oxigênio

dissolvido, eletroeletrônicos, mesas e cadeiras, barcos para pesca, implantação,

instalação e acompanhamento das unidades produtivas, veículos automotores,

transporte de insumos, equipamentos e comercialização de pescados, embarcação

para tripulantes, caixas térmicas para transporte de pescado, caixas de transporte de

peixe vivo, caixas de isopor, materiais de cultivo, tanques, redes, berçários,

termômetro máxima e mínima, balsa de manejo, balanças, puçá com malha, rolo de

cabo torcido, bóias, alevinos para os cultivos (milheiro), rações, serviço gráfico,

despesas com diárias, material didático, combustível para veículos e embarcações

motorizadas, realização dia-de-campo, oficinas; cisternas; dentre outros inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares; produtores

rurais e pessoas jurídicas de direito público e privado voltadas aos objetivos do

programa.

XIII - No programa social Poupança Jovem, cujo objetivo é estimular o
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comportamento pró-ativo dos jovens em áreas de risco, para concluir o ensino médio:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

benefício em dinheiro depositado em conta bancária, limitado a R$3.000,00 por aluno;

cursos de capacitação e oficinas, material didático, lanche/refeições, transporte,

dentre outros necessários à realização e participação nos cursos; sessões de cinema

e teatro; feiras de tecnologia e cultura; rua de lazer com distribuição de

lanche/refeições; acompanhamento social dos alunos dentre outros inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos regularmente matriculados

no ensino médio de escolas públicas estaduais situadas em Municípios selecionados

pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

XIV - No programa social Lares Geraes, cujo objetivo é reduzir o déficit habitacional,

criando condições de acesso a moradias seguras, dignas e saudáveis para famílias

de baixa renda ou moradores de habitações precárias, assim como concessão de

financiamentos para aquisição de casa própria a servidores da área de segurança e

para construção e aquisição de casas populares:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

juros subsidiados e prêmio por adimplemento no pagamento das prestações e

financiamento subsidiado, constituído por desconto na prestação emitida no mês de

seu vencimento, mediante abatimento da taxa de juros entre de 3,80% (três vírgula

oito por cento) a 1,10% (um vírgula dez por cento) de acordo com a renda per capita

familiar, desde que o respectivo pagamento seja feito até a data permitida; dentre

outros inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: população com renda de até três

salários mínimos e servidores estaduais da área de segurança.

XV - No programa social Formação e Capacitação Cultural e Artística, cujo objetivo

é apoiar, incentivar e realizar ações de formação e desenvolvimento do público, bem

como de qualificação e aperfeiçoamento nas diversas áreas artísticas e culturais,

contribuindo para o fortalecimento e a profissionalização do mercado de produção

cultural e artística:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:
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repasse de valores; apostilas e material didático sobre educação patrimonial, cultural

e artístico; realização de oficinas diversas, conferências, fóruns, seminários,

encontros e cursos de capacitação e aprimoramento técnico para a formação e

capacitação de agentes culturais e profissionais; materiais didáticos; materiais

escolares; lanches/refeições; transporte; hospedagem; dentre outros necessários à

realização e participação nos eventos;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais de origem

variada, incluindo artistas, técnicos e demais trabalhadores (profissionais ou

amadores) atuantes nos diversos segmentos da área artístico-cultural; pessoas

jurídicas de direito público ou privado voltadas para o planejamento, a gestão e a

administração de projetos convergentes aos objetos do programa.

XVI - No programa social Preservação do Patrimônio Cultural, cujo objetivo é

garantir à sociedade o exercício do direito à identidade cultural, promovendo a

preservação de bens de natureza material e imaterial e a efetiva implantação de uma

política de preservação de bens de valor histórico, artístico, cultural e arquitetônico,

representativos da cultura mineira em suas diversas manifestações, contextos e

épocas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; doação de instrumentos musicais; cursos de aperfeiçoamento de

instrumentos e técnicas de regência, cursos de percepção musical e cursos de

manutenção e reparos de instrumentos, materiais didáticos; materiais escolares;

lanches/refeições; transporte; hospedagem; além daqueles necessários à realização

e participação nos eventos; dentre outros inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais e pessoas

jurídicas de direito público e privado ligadas às manifestações da cultura popular.

XVII - No programa social Produção e Difusão Cultural, cujo objetivo é divulgar as

artes, a cultura e o patrimônio do Estado por meio da produção e veiculação de

publicações e de programações culturais e artísticas, nos diversos espaços culturais

da Secretaria de Estado de Cultura e órgãos vinculados, contribuindo para formação

e capacitação de profissionais de bibliotecas públicas municipais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:
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repasse de valores; atividades de encontro do Sistema Estadual de Bibliotecas

Públicas; encontros com a leitura; exposições literárias; exposições de artistas

convidados e selecionados através de edital; palestras; apresentações teatrais;

oficinas; materiais didáticos; materiais escolares; lanches/refeições; transporte;

hospedagem; além daqueles necessários à realização e participação nos eventos;

dentre outros inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais e pessoas

jurídicas de direito público ou privado voltadas à execução e promoção do programa.

XVIII - No programa social Fomento à Produção Cultural, cujo objetivo é apoiar,

estimular, desenvolver e consolidar projetos culturais, mediante parcerias entre

entidades de natureza pública, privada e do terceiro setor, viabilizadas por meio de

parcerias interinstitucionais e/ou mecanismos de incentivo à cultura de âmbito

municipal:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; construções, reformas e restaurações de bens culturais;

realização de oficinas; digitalização, organização, modernização e criação de

arquivos públicos ou de acervos; circulação e distribuição de produtos culturais, assim

como incentivo ao fomento de novas linguagens artísticas; materiais didáticos;

materiais escolares; lanches/refeições; transporte; hospedagem; além daqueles

necessários à realização e participação nos eventos; dentre outros inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais e pessoas

jurídicas de direito público ou privado voltadas à execução e promoção do programa.

XIX - No programa social Desenvolvimento e Promoção do Turismo, cujo objetivo é

estruturar a política de descentralização do turismo em Minas Gerais, fortalecer e

qualificar as associações dos circuitos turísticos mineiros enquanto instâncias de

governança regional, em consonância com as diretrizes nacionais da regionalização

do turismo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; materiais e ações promocionais; viagens de familiarização nos

destinos turísticos; viagens para divulgação de pontos turísticos e centros culturais,
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de lazer e entretenimento; ingressos em eventos destinados a promover o turismo;

treinamento, consultoria e assessoria para realização de eventos de promoção

turística; dentre outros inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: operadores de turismo, hotelaria,

restaurantes, museus, casas de “shows”, eventos e assemelhados, jornalistas, atores,

músicos, pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado, que contribuam

com a atividade turística em Minas Gerais, bem como população local.

XX - No programa social Destinos Turísticos Estratégicos, cujo objetivo é estruturar

e promover os destinos turísticos estratégicos de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; materiais e ações promocionais; auxílio financeiro para

participação nas principais feiras nacionais e internacionais; auxílio financeiro para

visitas técnicas aos principais operadores de turismo; seminários de sensibilização e

capacitação dos agentes e operadores; viagens de familiarização dos destinos

turísticos; viagens de divulgação de pontos turísticos e centros culturais, de lazer e

entretenimento; ingressos em eventos destinados a promover o turismo; treinamento,

consultoria e assessoria para realização de eventos de promoção turística; dentre

outros inerentes à execução do programa; concessão de espaços necessários à

estruturação dos destinos turísticos estratégicos em Minas Gerais;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: operadores de turismo, hotelaria,

restaurantes, museus, casas de shows, eventos e assemelhados, jornalistas, atores,

músicos, bem como a população local, pessoas naturais ou jurídicas que contribuam

com a atividade turística em Minas Gerais.

XXI - No programa social Gestão do Sistema Único de Saúde – SUS, cujo objetivo

é implementar programas de capacitação de recursos humanos para estruturar a área

de gestão em saúde, apoiar o conselho estadual de saúde e atender às demandas

oriundas das sentenças judiciais. Além disso, ser referência de infra-estrutura

tecnológica do ponto de vista da tecnologia utilizada e serviços de tecnologia de

informação:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; aparelhos eletroeletrônicos, de computação e de recepção de
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sinais de satélite; cursos, seminários e demais eventos de capacitação, treinamento e

aperfeiçoamento dos agentes e operadores da área de gestão em saúde, inclusive

através da Escola de Saúde Pública – ESP-MG –; materiais didáticos; materiais

escolares; lanches, refeições; transporte; hospedagem, dentre outros inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais e pessoas

jurídicas de direito público ou privado voltadas à promoção e execução do programa.

XXII - No programa social Farmácia de Minas, cujo objetivo é definir um modelo de

assistência farmacêutica no SUS, ampliando o acesso a medicamentos,

humanizando o atendimento, promovendo a efetividade terapêutica e o uso racional:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; recursos financeiros para construção da Farmácia de Minas, bem

como equipamentos; mobiliário; livros; periódicos e demais bens entendidos como

necessários ou úteis para sua composição; custeio de profissionais que atuarão

nestas unidades; medicamentos básicos e de alto custo; cursos, seminários e demais

eventos voltados à atividade farmacêutica; materiais promocionais; bolsas em

projetos de extensão e de pesquisa a universitários e profissionais da área

farmacêutica; remédios básicos e de alto custo;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios, consórcios

intermunicipais de saúde, profissionais e universitários da área farmacêutica, pessoas

naturais e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à promoção e

execução do programa tendo como público-alvo a população do Estado de Minas

Gerais e usuários do SUS.

XXIII - No programa social Regionalização - Urgência e Emergência, cujo objetivo é

adequar a oferta e a qualidade de cuidados secundários e terciários, com observância

da distribuição territorial das redes de atenção à saúde:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; recursos financeiros para custeio das redes de atenção à saúde e

para estruturação do sistema de transporte em saúde; e equipamentos, mobiliário e

demais bens entendidos como necessários ou úteis aos centros das redes de

atenção à saúde, às centrais de transporte e aos hospitais do SUS; consultoria e
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assessoria na implantação e manutenção dos centros; despesas de viagens para

monitoramento dos centros e capacitações; cursos, seminários e demais eventos de

capacitação a serem executados inclusive pela Escola de Saúde Pública - ESP -,

sensibilização e aprimoramento dos profissionais de recursos humanos atuantes nas

redes de atenção à saúde; doação ou cessão de microônibus; ambulâncias e outros

veículos necessários ao transporte em saúde e serviços de consultoria, capacitação

(diárias e transportes), serviços administrativos (operadores e teledigitadores),

reposição de equipamentos, manutenção de estruturas físicas das centrais de

regulação, compra de transporte aéreo e compra de procedimentos (ambulatorial e

hospitalar) para atender a ações judiciais;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios, consórcios

intermunicipais de saúde, hospitais do SUS e outros prestadores de serviços de

saúde como os centros de referência, profissionais de RH que atuam nos centros das

redes de atenção à saúde e hospitais do SUS, profissionais responsáveis pelo

monitoramento dos centros, profissionais que fazem parte da estrutura das centrais

de regulação.

XXIV - No programa social Atendimento Hospitalar, Ambulatorial e Emergencial,

cujo objetivo é prestar serviços de assistência hospitalar, ambulatorial e emergencial

à clientela encaminhada pelo SUS, por meio de sistema de referência e contra-

referência, e garantir que o atendimento seja centrado no usuário, a partir de

acolhimento qualificado:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; cestas básicas, materiais para higiene pessoal, dentre outros

inerentes à execução do programa e que garantam a subsistência e qualidade de

vida de seus beneficiários;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas atingidas pela

hanseníase, residentes nos Sanatórios Santa Fé, Padre Damião, São Francisco de

Assis e Santa Izabel.

XXV - No programa social Saúde em Casa, cujo objetivo é universalizar a oferta

para a população usuária exclusiva do SUS e ampliar a qualidade dos serviços de

atenção primária à saúde, com ênfase em ações de promoção, prevenção e



____________________________________________________________________________
1660

assistência à saúde da família:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; incentivos à implantação ou implementação das equipes de

saúde da família, por meio de repasses mensais de recursos proporcionalmente à

quantidade de equipes e o cumprimento de metas; veículos para uso exclusivo das

equipes de Saúde da Família; repasse de recursos financeiros para construção,

reforma, equipamento de unidades básicas de saúde; execução de ações

continuadas de formação de profissionais, inclusive mediante a Escola de Saúde

Pública, com disponibilização de bens e material de consumo para estrutura destas

ações, através de doação ou cessão para o Município-polo e/ou consórcio

intermunicipal de saúde; prestação de serviço de registro eletrônico em saúde e todos

os serviços a ele associados, capacitação de equipe e implantação de equipamentos

de infraestrutura tecnológica, microcomputadores, impressoras, aparelhos

hospitalares, câmeras fotográficas e outros necessários ou úteis à execução do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios e consórcios

intermunicipais de saúde.

XXVI - No programa social Vigilância em Saúde, cujo objetivo é acompanhar de

forma sistemática o processo saúde-doença, monitorando seus fatores

determinantes, tais como a qualidade dos alimentos analisados, da água utilizada nos

serviços de terapia renal substitutiva, dos produtos hemoterápicos (banco de sangue):

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; equipamentos de proteção individual - EPI -, veículos,

computadores, impressoras, material de consumo, mobiliário, dentre outros inerentes

à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios, pessoas naturais e

pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à promoção e execução do

programa que busca beneficiar a população do Estado através de ações preventivas,

como campanhas de imunização e controle de endemias, além das ações de estudos

e análises realizadas pela vigilância, a fim de avaliar e planejar ações de prevenção.

XXVII - No programa social Melhoria do Ensino Fundamental, cujo objetivo é elevar
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os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental, a partir de ações que

promovam a aquisição de conhecimentos, habilidades e a formação de atitudes e

valores do cidadão:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; prêmios em dinheiro, em bens (a exemplo de microcomputadores

e eletroeletrônicos), e em viagens; mobiliário escolar, equipamentos esportivos,

transporte, lanches, livros didáticos e de literatura; dentre outros inerentes à execução

do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: escolas, alunos e professores da

rede pública de ensino.

XXVIII - No programa social Desenvolvimento do Ensino Superior na Uemg, cujo

objetivo é promover o desenvolvimento técnico, científico, artístico e cultural, bem

como fortalecer a competitividade do mercado por meio da formação no ensino

superior de qualidade, realização de pesquisas de interesse social e prestação de

serviços à comunidade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; bolsas de estudo; material escolar e de consumo; auxílio

financeiro para participação em seminários e eventos científicos; auxílio financeiro

para promoção de seminários, congressos, cursos de extensão, entre outros eventos

científicos; prêmios em dinheiro para alunos vencedores de concursos de trabalhos

científicos; materiais para projeto de pesquisa; mobiliário, livros didáticos,

computadores, eletroeletrônicos, e equipamentos de laboratório; auxílio financeiro

para realização de viagens com propósitos acadêmicos, dentre outros inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas interessadas em

ingressar e concluir o ensino superior; professores, alunos e fundações associadas à

Uemg.

XXIX - No programa social Atendimento Psicopedagógico na Fundação Helena

Antipoff, cujo objetivo é contribuir para a formação cultural e cidadã de crianças,

jovens, adultos e terceira idade por meio das atividades desenvolvidas nas oficinas

pedagógicas Caio Martins e oferecer tratamento psicopedagógico a crianças e
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adolescentes na clínica de psicologia:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização de oficinas diárias de reforço escolar, artes, dança,

ginástica, xadrez, entre outras atividades recreativas; prestação de serviços de

utilidade pública em biblioteca comunitária e em telecentro de inclusão digital;

mobiliário; computadores; eletroeletrônicos; livros didáticos e de literatura;

equipamentos e materiais esportivos, instrumentos musicais e merenda; cessão de

uso de veículos; auxílio financeiro para a participação e promoção de eventos de

dança, de esportes e artes; atendimento clínico nas áreas de psiquiatria, psicologia,

fonoaudiologia, terapia e aconselhamento em grupo; dentre outros inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: crianças, adolescentes, jovens,

adultos, e terceira idade atendidos na clínica de psicologia Edouard Clapared e nas

oficinas pedagógicas Caio Martins, entidades públicas e privadas cujas finalidades

institucionais estejam relacionadas ao programa.

XXX - No programa social Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem -, cujo objetivo é promover o desenvolvimento socioeconômico dos Municípios

mineiros, apoiando-os na implementação de obras de infraestrutura urbana, rural,

saneamento, serviços e na aquisição de equipamentos básicos proporcionando

melhoria da qualidade de vida da população:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; veículos, equipamentos, ferramentas, materiais de construção;

capacitação de pessoal; dentre outros inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoa natural; Municípios e

entidades públicas ou privadas que tenham projetos de obras municipais com alcance

social.

XXXI - No programa social Cidadão Nota Dez – Por um Brasil Alfabetizado, cujo

objetivo é alfabetização de jovens e adultos promovendo a inclusão social,

incentivando a participação coletiva na construção da cidadania, além da geração de

trabalho e renda:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:
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repasse de valores; mobiliário escolar, material escolar, uniformes, óculos de grau,

aparelhos auditivos, merenda, jogos, materiais esportivos, bolsas de estudo,

transporte, livros didáticos e de literatura, equipamentos de informática; veículos;

atendimento médico e psicopedagógico; dentre outros inerentes à execução do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens com idade acima de 15

anos e adultos analfabetos dentro da área de abrangência do Idene, escolas locais,

entidades públicas ou privadas cujas finalidades institucionais estejam relacionadas

ao programa.

XXXII - No programa social Conservação do Cerrado e Recuperação da Mata

Atlântica, cujo objetivo é promover a conservação do cerrado e a recuperação da

mata atlântica em Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; materiais para produção ou plantio de mudas (mourões, arame,

insumos agrícolas, defensivos agrícolas); treinamento de pessoal; bolsas (bolsa

verde) por serviços ambientais para conservação; promoção de assistência técnica

florestal e de arborização municipal; dentre outros inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: proprietários e posseiros rurais,

proprietários de áreas urbanas que se enquadram nos parâmetros definidos nos

incisos I e II do art. 1º da Lei nº 17.727, de 2008, entidades públicas ou privadas cujas

finalidades institucionais estejam relacionadas ao programa.

XXXIII - No programa social Programa Minas mais Seguro, cujo objetivo é garantir

ao produtor segurado cobertura das perdas das culturas, ocasionadas por fenômenos

naturais adversos, proporcionando aos produtores e suas famílias maior estabilidade

financeira e garantir renda mínima para os agricultores familiares do norte de Minas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores e bens para garantia de renda mínima e subvenção ao prêmio do

seguro rural;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: produtores rurais, pessoa natural

ou jurídicas de direito público ou privado voltadas à promoção e execução do

programa.
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XXXIV - No programa social Programa Extensão Rural para Resultados, cujo

objetivo é promover de forma participativa melhorias no acesso e na qualidade dos

serviços de assistência técnica e extensão rural prestados aos agricultores rurais com

a utilização de técnicas, métodos e processos inovadores que estimulem e garantam

o desenvolvimento do agronegócio mineiro:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; construção e cessão de uso ou em regime de comodato de

imóveis para o desenvolvimento de atividades de extensão rural, a exemplo do

Centro de Comercialização, para agricultura familiar, Centro de Qualidade do Queijo,

para agricultura familiar, e Centro de Capacitação da Agricultura Familiar; curso de

capacitação profissional, lanches/refeições, transportes e despesas a ele inerentes,

além de materiais didáticos e insumos para o desenvolvimento da atividade rural, a

exemplo de ferramentas, equipamentos, veículos, aquisição e cessão em regime de

comodato de sistemas de abastecimento de água, composto de bombas hidráulicas,

caixa d'água e tubulação, dentre outros inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores rurais, pecuaristas,

suas entidades representativas, pessoas jurídicas de direito público ou privado

voltadas aos objetivos do programa.

XXXV - No programa social Leite pela Vida, cujo objetivo é promover o

fortalecimento da cadeia produtiva, por meio da geração de renda e da garantia de

preço do produto, diminuindo a vulnerabilidade social com o combate à fome e a

desnutrição:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

leite, repasse de valores, curso de capacitação profissional, diárias,

lanches/refeições, transportes e despesas a ele inerentes, além de materiais didáticos

e insumos para o desenvolvimento da produção, a exemplo de fornecimento de

sementes, dentre outros inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: população carente da área de

abrangência do Idene, produtores rurais, pecuaristas e entidades parceiras do

programa.

XXXVI - No programa social Desenvolvimento da Reforma Agrária, cujo objetivo é
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promover a inclusão social e econômica, por meio da política agrária e fundiária,

garantindo o acesso e a fixação das famílias à terra:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; cursos de capacitação, treinamento, consultoria e assessoria,

materiais didáticos, diárias, lanches, refeições, hospedagem; transportes e despesas

a ele inerentes; além de insumos para o desenvolvimento da atividade rural, a

exemplo de: sementes, adubos, mudas, lona, mourões, arame, pregos,insumos

agrícolas, ração animal, animais de pequeno porte como galináceos, suínos,

caprinos, ovinos, peixes; sistemas de abastecimento de água compostos de bomba

hidráulica, caixa d’água, tubulação e bomba sapo; carrinhos de mão, ferramentas,

pulverizador costal, depenadeiras; seladora a pedal, material caçamba, chapa de aço

galvanizado, material chassi ferro, pés de ferro, pneus, roda; concha, tachos de

cozimento, escorredor de massa, escumadeira, chaleira, colher , faca, forma, leiteira,

caçarola, panela, caldeirão, panela de pressão, mini-fogão, botijão de gás para

desenvolvimento de atividades e instalação de cozinhas comunitárias, tanque de

resfriamento de leite, pasteurizador, caldeira; contratação de ônibus para transporte

em geral; cessão em regime de comodato ou doação de materiais e equipamentos de

informática como: computadores, notebooks, impressoras, copiadoras e scanner,

DVDs; máquina digital, software para monitorar e avaliar os programas, veículos

automotivos, combustível, equipamentos e instrumentos para medição

georreferenciada e inspeção como GPS; despesas com a divulgação de projetos,

dentre outros inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pequenos produtores rurais e suas

associações representativas, comunidades indígenas e quilombolas e suas

associações representativas; população residente em áreas de acampamentos e pré-

assentamento da reforma agrária; população residente em área de terras devolutas

rurais e urbanas do Estado, Municípios e entidades públicas ou privadas cujas

finalidades estejam relacionadas ao programa.

XXXVII - No programa social Resíduos Sólidos, cujo objetivo é promover e fomentar

a não geração, o reaproveitamento, a reciclagem e a disposição adequada de

resíduos sólidos com vistas à melhoria da saúde ambiental:
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a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

compostagem de lixo, capacitação e organização de catadores de materiais

recicláveis, repasse de valores para construção de aterro sanitário ou aterro

controlado, bem como usinas de triagem e compostagem de lixo;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: população urbana e catadores de

material reciclável.

XXXVIII - No programa social Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos, cujo

objetivo é promover a saúde por meio da implantação, ampliação e melhoria dos

sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para a construção de módulos sanitários, sistema de tratamento

de esgoto sanitário e sistema simplificado de abastecimento de água;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: população que reside em área

onde não existam ou sejam inadequadas as instalações sanitárias.

XXXIX - No programa social Apoio ao Fortalecimento da Rede de Cidades, cujo

objetivo é suprir carências no planejamento e gestão de políticas urbanas e regionais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para a recuperação e pavimentação de vias urbanas,

assessoramento técnico em planejamento urbano e capacitação em gestão

municipal;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios, consórcios

intermunicipais, entidades e pessoas naturais que possuam presença importante na

implementação do programa.

XL - No programa social Projeto de Combate à Pobreza Rural - PCPR -, cujo

objetivo é promover a melhoria do bem-estar e renda da população rural; aumentar o

capital social das comunidades; melhorar a governança local; promover maior

integração de políticas, programas e projetos de desenvolvimento local por meio dos

conselhos municipais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de recursos diretamente à Associação Comunitária para implantação de

subprojetos, tais como fabriquetas de farinha, irrigação comunitária, piscicultura
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apicultura, centros sociais comunitários, dentre outros inerentes à execução do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: associações comunitárias

legalmente constituídas.

XLI - No programa social Programa de Desenvolvimento da Atividade Produtiva

Florestal, cujo objetivo é promover o fortalecimento da cadeia produtiva de floresta

plantada por meio do fomento da atividade de silvicultura tradicional e pela integração

com lavoura e pecuária, buscando a sustentabilidade da base florestal e assegurando

as demais atividades das propriedades rurais do Estado:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

concessão de insumos para plantios florestais, tais como mudas, formicidas, adubos,

dentre outros inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: produtores rurais devidamente

cadastrados.

XLII - No programa social Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos, cujo

objetivo é promover e proteger os direitos humanos, sua implantação e

acompanhamento, promovendo a intersetorialidade e descentralização desta política

no estado de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

veículos, mobiliário e equipamentos de informática para estruturação dos conselhos,

bem como repasse de valores para o enfrentamento de todas as formas de violência

contra mulheres, crianças, adolescentes, jovens, idosos, negros, índios e

quilombolas;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: conselhos tutelares, mulheres,

crianças, adolescentes, jovens, idosos, negros, indígenas, quilombolas e comitês

estaduais.

XLIII - No programa social Gestão da Política da Criança e do Adolescente, cujo

objetivo é apoiar Municípios e entidades sociais na implantação, implementação e

controle da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente;

capacitar os gestores municipais e conselheiros de direitos e tutelares de acordo com

o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente:
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a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

equipamentos de informática, outros equipamentos, veículos e repasse de valores;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: conselhos tutelares e municipais

dos direitos da criança e do adolescente, Municípios, entidades de defesa dos direitos

das crianças e adolescentes.

XLIV - No programa social Prevenção Social da Criminalidade, na ação Fica Vivo -

Controle de Homicídios na Faixa Etária de 12 a 24 Anos, cuja finalidade é reduzir a

incidência de homicídios em áreas de risco do Estado de Minas Gerais, com a

implantação de redes de proteção social:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

aquisição de equipamentos, repasse de valores; realização de cursos de qualificação

profissional, treinamento e oficinas diversas; materiais didáticos; lanches; refeições;

transporte; hospedagem; equipamentos, insumos, e materiais necessários ao

desenvolvimento das oficinas; equipamentos e materiais esportivos, a exemplo de

uniformes, instrumentos para todos os tipos de esporte, medalhas, troféus, dentre

outros necessários à prática de esportes em geral; camisetas; materiais para oficinas

de cultura diversas e de inclusão produtiva; premiações em atividades previstas no

programa; pagamento de inscrições em cursos diversos; repasse de valores e de

bens para prover o desenvolvimento de projetos comunitários que tenham por objeto

a prevenção social à criminalidade dentre o público alvo, e outras atividades que

possam despertar o interesse do público;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens de 12 a 24 anos residentes

em áreas com altos índices de criminalidade atendidas pelo programa.

XLV - No programa social Prevenção Social da Criminalidade, na ação Mediação de

Conflitos em Áreas de Risco, cuja finalidade é mediar extrajudicialmente conflitos em

áreas carentes, contribuindo para a redução da violência nessas áreas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores e de bens para prover o desenvolvimento de projetos

comunitários que tenham por objeto a prevenção social à criminalidade, realização de

cursos de qualificação profissional; materiais didáticos; lanches e refeições;

transporte; hospedagem, dentre outros necessários à realização e participação em
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cursos, encontros comunitários, seminários visando à articulação comunitária e

inclusão do público; pagamento de inscrições em cursos diversos; bem como outros

bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais e entidades em

áreas com altos índices de criminalidade atendidas pelo programa.

XLVI - No programa social Prevenção Social da Criminalidade, na ação

Acompanhamento da Execução das Penas e Medidas Alternativas, cuja finalidade é

acompanhar pessoas em cumprimento de penas e medidas alternativas, visando

maior qualidade e efetividade das medidas substitutivas à prisão, contribuindo para

não reincidência criminal:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores e de bens para prover a estrutura de entidades voltadas ao

cumprimento de penas e medidas alternativas, realização de cursos de qualificação

profissional; repasse de valores e de bens para prover o desenvolvimento de projetos

temáticos que tenham por objeto a prevenção social à criminalidade; materiais

didáticos; lanches e refeições; transporte; hospedagem, dentre outros necessários à

realização e participação em grupos visando o cumprimento de penas e medidas com

caráter educativo; pagamento de inscrições em cursos diversos; bem como outros

bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas com determinação judicial

de cumprimento de penas e medidas alternativas nos Municípios contemplados pelo

programa.

XLVII - No programa Prevenção Social da Criminalidade, na ação Reintegração

Social de Pessoas Egressas do Sistema Prisional, cuja finalidade é atender pessoas

egressas do sistema prisional, gerando condições para sua reintegração à sociedade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; cestas básicas, realização de cursos de qualificação profissional;

materiais didáticos; materiais escolares; lanches e refeições; transporte;

hospedagem; equipamentos de proteção individual, dentre outros necessários à

realização e participação nos cursos; repasse de valores e de bens para prover o

desenvolvimento de projetos comunitários que tenham por objeto a prevenção social
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à criminalidade; pagamento de inscrições para vagas de emprego e para cursos

diversos, como de treinamento e de atualização; apoio a empreendimentos

econômicos solidários, compreendendo desde a formação e qualificação técnica até a

comercialização, incentivo econômico para instituições públicas ou privadas que

empregarem egresso, bem como outros bens, valores ou benefícios inerentes à

consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: egressos do sistema prisional de

Minas Gerais.

XLVIII - No programa social Expansão, Modernização e Humanização do Sistema

Prisional, na ação Incentivo à Ampliação do Sistema Apac, cuja finalidade é ampliar a

capacidade do sistema e a efetividade da ressocialização do condenado, reforçando

a participação da sociedade e promovendo a redução de custo para o Estado:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para custeio e/ou construção, cessão de uso ou em regime de

comodato de imóveis, aquisição de bens e insumos, dentre outros inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: entidades privadas sem fins

lucrativos cuja a finalidade seja a custódia de presos condenados pela justiça.

XLIX - No programa social Expansão, Modernização e Humanização do Sistema

Prisional na ação Criação e Implantação de um Modelo de Cogestão ou Gestão

Indireta de Unidade de Custódia, cuja finalidade é firmar parceiras com instituições

públicas e privadas, com o intuito de viabilizar a custódia de presos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para custeio, cessão de uso ou em regime de comodato de

imóveis, aquisição de bens e insumos, dentre outros inerentes à execução do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: entidades privadas sem fins

lucrativos cuja a finalidade seja a custódia de presos condenados pela justiça.

L - No programa social Atendimento às Medidas Socioeducativas na ação

Atendimento aos Adolescentes em Conflito com a Lei em Cumprimento de Medida de

Semiliberdade, cuja finalidade é consolidar a política estadual de semiliberdade,
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permitindo o enfretamento da violência e reafirmando a autonomia desta medida em

relação à internação:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; o custeio das Casas de Semiliberdade implantadas;

hospedagem; aluguel; reforma e adaptações das Casas de Semiliberdade; aquisição

de equipamentos, mobília, artefatos, ferramentas, utensílios, dentre outros,

contratação de pessoal; alimentação; transporte, combustível; capacitação de

equipes; produtos de higiene, roupas e utensílios de uso pessoal dos adolescentes e

jovens adultos do programa; materiais didáticos; cursos profissionalizantes; auxílio

financeiro para a participação e promoção de eventos de dança, de esportes e artes

,bem como outros bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos

do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: adolescentes e jovens adultos (12

a 21 anos) e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à realização e

promoção do programa.

LI - No programa social Atendimento às Medidas Socioeducativas, na ação

Atendimento às Condições Operacionais dos Centros Socioeducativos, cuja

finalidade é dotar de condições de funcionamento as unidades vinculadas à

subsecretaria de atendimento às medidas socioeducativas, proporcionando condições

adequadas para a responsabilização e desenvolvimento do adolescente em conflito

com a lei:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; o custeio dos centros socioeducativos; hospedagem; veículos;

aluguel; reforma e adaptações; aquisição de equipamentos, mobília, artefatos,

ferramentas, utensílios, dentre outros, contratação de pessoal; assessoria e

consultoria ; alimentação; transporte, combustível; capacitação de equipes; produtos

de higiene, roupas e utensílios de uso pessoal dos adolescentes e jovens adultos do

programa; materiais didáticos; cursos profissionalizantes, auxílio financeiro para a

participação e promoção de eventos de dança, de esportes e artes, bem como outros

bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: adolescentes e jovens adultos (12
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a 21 anos) e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à realização e

promoção do programa.

LII - No programa social Atendimento às Medidas Socioeducativas, na ação

Aprimoramento e Ampliação da Gestão das Medidas de Meio Aberto, cuja finalidade

é promover o atendimento em liberdade assistida e prestação de serviços à

comunidade, por meio da criação de parcerias e capacitação de Municípios,

proporcionando meios alternativos e eficazes à privação de liberdade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; o custeio do Programa de Meio Aberto; hospedagem; aquisição

de equipamentos, computadores; impressoras; eletroeletrônicos; mobília, artefatos,

ferramentas, utensílios, dentre outros, contratação de pessoal; assessoria e

consultoria ; alimentação; transporte, combustível; capacitação de equipes; cursos

profissionalizantes; auxílio financeiro para a participação e promoção de eventos de

dança, de esportes e artes; materiais didáticos, realização de seminários, bem como

outros bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: adolescentes e jovens adultos (12

a 21 anos) e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à realização e

promoção do programa.

LIII - No programa social Atendimento às Medidas Socioeducativas, na ação

Estruturação do Programa de Egressos, cuja finalidade é promover o atendimento

aos adolescentes egressos do sistema socioeducativo de privação e restrição de

liberdade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; seminários; encontros; veículos; aluguel; hospedagem; reforma e

adaptações; aquisição de equipamentos, computadores; mobília, artefatos,

ferramentas, dentre outros, materiais didáticos; contratação de pessoal; assessoria e

consultoria; alimentação; transporte, combustível; capacitação de equipes; cursos

profissionalizantes; auxílio financeiro para a participação e promoção de eventos de

dança, de esportes e artes, bem como outros bens, valores ou benefícios inerentes à

consecução dos objetivos do programa;
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b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: adolescentes e jovens adultos (12

a 21 anos) e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à realização e

promoção do programa.

LIV - No programa social Atendimento às Medidas Socioeducativas, na ação

Desenvolvimento de Parcerias e Programas, cuja finalidade é expandir e manter

programas e parcerias para o aprimoramento do atendimento ao adolescente a quem

se atribua a autoria de ato infracional:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização de cursos de qualificação profissional, treinamento e

oficinas diversas; materiais didáticos; materiais escolares; lanches, refeições;

transporte; hospedagem; equipamentos de proteção individual; contratação de

pessoal; assessoria e consultoria; insumos, materiais elétricos e eletrônicos, produtos

alimentícios e de higiene, bem como outros equipamentos e materiais necessários ao

desenvolvimento de trabalhos e aprendizagem nas oficinas; instrumentos musicais;

apresentações dos produtos dos cursos, oficinas e atividades; premiações em

atividades previstas no programa, medalhas; troféus; material esportivos; bolas nas

variadas modalidade esportivas; uniformes; redes diversas; computadores, aparelhos

portáteis de reprodução de áudio e vídeo, aparelhos de microinformática e

eletroeletrônicos; auxílio financeiro para a participação e promoção de eventos de

dança, de esportes e artes;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: adolescentes e jovens adultos (12

a 21 anos) e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à realização e

promoção do programa.

LV - No programa social Gestão Integrada de Ações e Informações de Defesa

Social, cujo objetivo é incrementar a integração dos órgãos de defesa social através

da implantação de ambiente comum que propicie a integração de ações e sistemas

de gestão de informação que subsidie estas atividades:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização de cursos de qualificação, implantação dos locais de

funcionamento dos Conseps, realização de programas preventivos à criminalidade

junto às comunidades locais;
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b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: membros dos Conseps, como

multiplicadores da política de segurança pública junto às comunidades; membros das

comunidades atendidas com os programas patrocinados pelos Conseps.

LVI - No programa social Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva, cujo

objetivo é prover alternativas para a convivência com a seca e as bases para o

desenvolvimento sustentável e includente da produção local e para o aumento da

produtividade no campo, inclusive no que tange modo de produção agroecológico e

orgânico, com ênfase na formação profissional, na promoção do protagonismo e do

empreendedorismo e na identificação e acesso a mercados, com vistas à melhoria da

qualidade de vida do povo de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse direto de recursos a entidades e prefeituras;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: comunidades rurais e urbanas

organizadas em grupos de interesses comuns, trabalhadores e pequenos produtores

rurais, artesãos, grupos de pescadores, garimpeiros, grupos de mulheres e jovens,

quilombolas, assentados de reforma agrária e populações atingidas pela seca nas

regiões Norte e Jequitinhonha, pertencentes aos 188 Municípios da área de atuação

do Idene.

LVII - No programa social Atenção Assistencial à Saúde, cujo objetivo é efetivar

políticas que contribuam para a melhoria das condições de saúde da população:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; recursos financeiros para custeio de unidades de saúde e para

estruturação ou manutenção das redes; doação ou cessão de equipamentos,

mobiliário e demais bens entendidos como necessários para manutenção destas

unidades; estruturação e operacionalização do Sistema de Vigilância Alimentar e

Nutricional - Sisvan; despesas de viagens para monitoramento de ações de saúde;

capacitações cursos, seminários e demais eventos a serem executados inclusive pela

Escola de Saúde Pública - ESP -, sensibilização e aprimoramento dos profissionais

de Recursos Humanos atuantes nas redes de atenção à saúde;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios, consórcios

intermunicipais de saúde, hospitais do SUS e outros prestadores de serviços de



____________________________________________________________________________
1675

saúde como os Centros de Atenção Psicossocial Infantil (entre outros), comunidades

indígenas e quilombolas profissionais que atuam nas unidades componentes das

redes de atenção à saúde e hospitais do SUS e profissionais responsáveis pelo

monitoramento das redes.

LVIII - No programa social Rede de Inovação Tecnológica, cujo objetivo é ampliar a

capacidade de geração e difusão de inovações tecnológicas em Minas Gerais,

fomentando e articulando os diferentes agentes empresariais, governamentais, do

setor acadêmico e da sociedade, dinamizando o sistema mineiro de inovação:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso de equipamentos e computadores; auxílio financeiro para a participação e

promoção de eventos; dentre outros bens, valores ou benefícios inerentes à

consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: setor empresarial mineiro,

universidades e pesquisadores do estado, centros de pesquisa e desenvolvimento

públicos e privados, comunidade demandante/usuária de inovações tecnológicas e

jovens com potencial empreendedor e inovador.

LIX - No programa social Arranjos Produtivos em Biotecnologia, Biocombustíveis,

Eletroeletrônicos e Softwares, cujo objetivo é ampliar e melhorar a capacidade

competitiva dos arranjos produtivos de elevado conteúdo tecnológico de forma auto-

sustentável - polos de excelência: fortalecer as estruturas geradoras de

conhecimento, tecnologias, formação de recursos humanos e prestação de serviços

visando a promoção do desenvolvimento sustentável de setores estratégicos nos

quais o Estado possua tradição, massa crítica ou vantagem competitiva - polos de

inovação: possibilitar o salto necessário ao desenvolvimento das regiões Norte, Vales

do Jequitinhonha e Mucuri através da formação e concentração de massa crítica

territorialmente localizada, agregando valor à economia regional (emprego e renda) e

às políticas públicas através de um grande esforço de inovação, ancorado em sólidas

estruturas de capacitação de recursos humanos e de P&D:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de
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uso de equipamentos e computadores; cessão e construção de unidades prediais;

auxílio financeiro para a participação e promoção de eventos; entre outros bens,

valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pequenos e micro empresários que

compõem o setor produtivo dos arranjos produtivos em biotecnologia,

biocombustíveis, eletroeletrônicos, programas computacionais e dos polos de

excelência e inovação; universidades, institutos de ciência e tecnologia envolvidas na

produção e transferência do conhecimento para a sociedade, setores produtivos,

sociedade em geral.

LX - No programa social Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado,

cujo o objetivo é ampliar a capacidade local e regional para combater a exclusão

social, gerar trabalho e renda e contribuir para a melhoria do nível de vida da

população, com foco na formação e qualificação profissional, segundo as demandas

do mercado:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso de equipamentos e computadores; auxílio financeiro para a participação e

promoção de eventos de inclusão digital; dentre outros bens, valores ou benefícios

inerentes à consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: na vertente de inclusão digital,

preferencialmente a população mais carente e à margem da tecnologia da

informação, caracterizada por jovens carentes, agricultores familiares, comunidades

tradicionais, deficientes, idosos e recuperando egressos do sistema penitenciário bem

como participantes de cooperativas e associações; na vertente de formação e

qualificação profissional, jovens visando ao primeiro emprego, trabalhadores que

carecem de aperfeiçoamento profissional, microempresários e empresários de

pequeno porte que necessitam de apoio para implantar ou desenvolver os seus

negócios, e profissionais demandados pelo mercado, em especial pelos arranjos

produtivos locais.

LXI - No programa social Indução ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico,

cujo objetivo é induzir o desenvolvimento científico e tecnológico no Estado, com
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ênfase nas vocações econômicas regionais e no atendimento às regiões mais

carentes, como forma de alavancar e aprimorar os meios de produção e os serviços

microrregionais, tornando as empresas mineiras mais competitivas e auxiliando a

promoção da inclusão social:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso de equipamentos e computadores; auxílio financeiro para a participação e

promoção de eventos de inclusão digital; dentre outros bens, valores ou benefícios

inerentes à consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: a população dos Municípios de

Minas Gerais que contam com até 20 mil habitantes.

LXII - No programa social Minas Olímpica, cujo objetivo é educar pelo esporte,

promover a cultura do esporte e da atividade física, e beneficiar o cidadão por meio

da oportunização de um estilo de vida mais saudável:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores e bens; equipamentos e materiais esportivos, a exemplo de

uniformes, bolas para todos os tipos de esporte, medalhas, redes diversas, troféus,

dentre outros necessários à prática de esportes em geral, bem como inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais de diversas

faixas etárias praticantes de esportes, inclusive indígenas, e pessoas jurídicas de

direito público ou privado que desenvolvam atividades voltadas à promoção do

esporte.

LXIII - No programa social Implantação do Suas, cujo objetivo é garantir

mecanismos para que o Estado e os Municípios promovam o acesso da população de

risco e vulnerabilidade ao sistema de proteção social:

a ) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de recursos através de convênios com os Municípios e entidades para a

manutenção dos serviços de assistência de proteção social básica, de proteção social

especial e de atendimento às crianças e adolescentes em especial com trajetória de

rua e trabalho infantil e abuso e exploração sexual; repasse de recurso através de
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convênios com os Municípios e entidade para implantação e construção de Centros

de Referência em Assistência Social, Centros de Referência Especializados de

Assistência Social - Creas -, revitalização de unidades de acolhimento institucional,

construção de unidades de socialização infantojuvenil, aquisição de equipamentos e

reforma de unidades já existentes; realização de capacitação para gestores, técnicos

e conselheiros municipais e estaduais por meio de oficinas, cursos, encontros,

seminários e outras atividades de capacitação e treinamento; repasse de recurso

para Municípios em situação de emergência (benefícios eventuais);

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios, entidades parceiras e

população em risco e vulnerabilidade.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se ao Anexo do vencido no 1º turno o seguinte inciso LXIV:

ANEXO

PROGRAMAS SOCIAIS SUJEITOS AOS CRITÉRIOS UNIFORMIZADOS

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2009)

LXIV - No programa Consolidação das Cadeias Produtivas - Minas do Princípio ao

Fim, cujo objetivo é tornar arranjos produtivos locais e cadeias produtivas mais

competitivos em seus vários níveis, adaptando-os às conjunturas internacional,

nacional e regional, permitindo dessa forma maior agregação de valor aos produtos

mineiros, utilizando novos instrumentos e metodologias visando ao seu alcance.

a) Bens e serviços distribuídos: capacitação geral de pessoas envolvidas com o

programa, transferência de recursos, suporte concedido aos Arranjos Produtivos

Locais e às microempresas e às pequenas empresas.

b) Beneficiários: produtores, fornecedores, consumidores, indústrias, empresas

comerciais e de serviços, outros órgãos, entidades de classe e instituições públicas e

privadas, etc.

PROJETO DE LEI Nº 3.876/2009

(Redação do Vencido)

Uniformiza os critérios de gestão e de execução para transferência gratuita de bens,

valores ou benefícios por órgãos e entidades da administração pública estadual,

compreendidos no âmbito dos programas sociais que especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º – Esta lei uniformiza os critérios gerais de gestão e de execução para

transferência de bens, valores ou benefícios por órgãos e entidades do Poder

Executivo estadual para órgãos e entidades de qualquer nível de governo, para

instituições privadas e para pessoas naturais, cuja distribuição gratuita é permitida no

âmbito de Programas Sociais constantes do Plano Plurianual de Ação Governamental

– PPAG – para o período de 2008 a 2011, e suas revisões anuais, conforme previsão

constante do Anexo.

§ 1º – Incluem-se no conceito de transferência gratuita de bens, valores e

benefícios as subvenções, os auxílios e as contribuições financeiras,

independentemente de sua denominação formal, realizados em conformidade com os

princípios da administração pública.

§ 2º – A distribuição de bens, valores ou benefícios a serem transferidos nos termos

do “caput” deste artigo, bem como seus destinatários que não tenham sido

especificados no Anexo desta lei continuarão seguindo os critérios próprios já

previstos na legislação específica, observado o disposto no art. 18.

CAPÍTULO II

DOS PROGRAMAS SOCIAIS

Art. 2º – Para os fins desta lei, considera-se:

I – programa social o conjunto de ações governamentais desenvolvidas por órgãos

ou entidades da administração pública estadual, de forma isolada ou articulada ou,

ainda, em cooperação com órgãos ou entidades públicas de outro nível de governo

ou com instituições privadas, que tenha por objetivo, especialmente:

a) garantir direitos fundamentais como a educação, a saúde, o trabalho, a moradia,

o lazer, a segurança, a assistência aos desamparados e a proteção à maternidade;

b) criar mecanismos de acesso à alimentação adequada, saneamento básico,

infraestrutura, inclusão social e econômica da população vulnerável;

c) promover medidas de geração de emprego e renda;

d) incentivar o turismo e o desporto;
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e) incentivar a difusão e a promoção cultural;

f) estimular o desenvolvimento ambiental sustentável e prover medidas de proteção

ao meio ambiente;

g) implementar medidas de proteção à infância e à juventude, especialmente com a

criação de mecanismos que visem a coibir o abandono, a prostituição, a mendicância

e outras formas de violência;

h) promover políticas socioeducativas e preventivas no combate à criminalidade;

i) promover políticas de atendimento aos portadores de necessidades especiais;

j) criar mecanismos de atendimento e proteção aos direitos humanos e assistência

social;

l) criar mecanismos de estímulo e proteção à produção de alimentos e ao

agronegócio e promover a política agrária e fundiária;

m) promover o desenvolvimento socioeconômico dos Municípios mineiros.

CAPÍTULO III

DOS BENEFICIÁRIOS

Art. 3º – A escolha dos beneficiários das transferências de que trata esta lei se fará

com base nos objetivos dos programas sociais implementados pela administração

pública, bem como na finalidade, nas metas físicas e financeiras, no produto e

unidade de medida das ações que os compõem, nos termos do PPAG para o período

de 2008 a 2011 e suas revisões anuais.

Art. 4º – São obrigações dos beneficiários das transferências de que trata esta lei,

além de outras que podem estar definidas em legislação específica:

I – apresentar os documentos necessários à formalização da transferência, nos

termos definidos pela legislação;

II – demonstrar o enquadramento às demais condições específicas dos programas

sociais.

Parágrafo único – Regulamento poderá estabelecer outras exigências além das

previstas neste artigo, a fim de garantir a adequada utilização dos bens e recursos

objeto de transferência.

Art. 5º – O órgão ou entidade responsável pelas transferências de que trata esta lei

deverá, quando a finalidade da transferência o exigir, periodicamente verificar se o
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destinatário dos bens, valores ou benefícios continua preenchendo as exigências que

a autorizaram.

CAPÍTULO IV

DA FORMALIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS

Art. 6º – A transferência gratuita de bens, valores e benefícios deverá ser

formalizada em conformidade com o exigido na legislação pertinente, cabendo ao

órgão ou entidade responsável promover o seu acompanhamento.

Art. 7º – A transferência gratuita de bens, valores ou benefícios para pessoas

naturais será precedida da aceitação pelo beneficiário das condições do programa

social, observada a legislação específica e regulamento.

Art. 8º – Regulamento disporá sobre os critérios e mecanismos para a atualização

de cadastros de beneficiários bem como prazos e procedimentos para atualização de

informações cadastrais relativas aos beneficiários dos programas sociais de que trata

esta lei.

Art. 9º – O regulamento próprio do programa social instituído pela administração

pública estadual poderá estabelecer requisitos, critérios e condições especiais para

formalizar as transferências de que dispõem esta lei.

CAPÍTULO V

DO CONTROLE DO REPASSE E DA UTILIZAÇÃO DOS BENS E VALORES

TRANSFERIDOS

Art. 10 – Em caso de transferência de recursos financeiros por meio de convênio,

estes serão mantidos em conta bancária específica, indicada pelo beneficiário e,

quando for o caso, prevista no instrumento formal.

Art. 11 – O Poder Executivo promoverá ampla publicidade dos benefícios,

beneficiários, serviços, programas e projetos de caráter social, bem como dos

recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão.

Art. 12 – Havendo a previsão de contrapartida no instrumento de transferência, é

obrigatória a comprovação, pelo beneficiário, da existência dos recursos necessários

para o cumprimento da obrigação.

Art. 13 – O regulamento desta lei poderá estabelecer outras exigências para

controle do repasse e da utilização dos bens e valores transferidos.
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Art. 14 – A prestação de contas, a ser realizada nas formas e condições

disciplinadas em regulamento, poderá ocorrer durante a execução das transferências,

de forma parcial, sem prejuízo da prestação de contas final.

CAPÍTULO VI

DA RESCISÃO

Art. 15 – Sem prejuízo do disposto em leis federais e estaduais específicas, o órgão

ou entidade estadual responsável pela transferência poderá cancelá-la nas seguintes

hipóteses:

I – utilização dos bens, valores ou benefícios em desacordo com o plano de

trabalho ou documento congênere;

II – falta de apresentação da prestação de contas parcial, quando for o caso;

III – não atendimento de qualquer um dos requisitos exigidos para se efetuarem as

transferências;

IV – não cumprimento das contrapartidas exigidas;

V – prática de irregularidades na utilização dos bens, valores ou benefícios

transferidos.

Parágrafo único – O órgão ou entidade da administração pública estadual poderá

instaurar processo administrativo próprio para apurar a responsabilidade dos

beneficiários que incorrerem em qualquer das ações arroladas neste artigo bem como

dos agentes públicos envolvidos.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16 – Os programas sociais previstos no Anexo desta lei só poderão ser

executados em ano de eleição para mandato eletivo estadual e federal se já

estiverem em execução orçamentária no exercício anterior ou em caso de calamidade

pública ou estado de emergência.

Art. 17 – As disposições desta lei podem ser aplicadas subsidiariamente aos

programas sociais regulados em leis estaduais específicas ou na legislação federal.

Art. 18 – Os programas sociais executadas com recursos oriundos de

transferências voluntárias estão sujeitos às regras definidas pelo ente transferidor.

Art. 19 – Poderá haver transferência gratuita de bens patrimoniais inservíveis por
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órgãos e entidades do Poder Executivo estadual para o Serviço Voluntário de

Assistência Social – Servas –, desde que realizada exclusivamente para fins e uso de

interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica,

relativamente à escolha de outra forma de alienação, nos termos da alínea “a” do

inciso II do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 20 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

PROGRAMAS SOCIAIS SUJEITOS AOS CRITÉRIOS UNIFORMIZADOS

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2009)

I - No programa social Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda, cujo objetivo

é promover o desenvolvimento integrado e ampliar o acesso às ações de

atendimento, orientação, qualificação e encaminhamento para o mercado de trabalho,

visando à inclusão produtiva do trabalhador mineiro:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização de cursos de qualificação profissional do trabalhador;

materiais didáticos; materiais escolares; lanches/refeições; transporte; hospedagem;

equipamentos de proteção individual, entre outros necessários à realização e

participação nos cursos; pagamento de inscrições para cursos diversos voltados ao

treinamento e atualização do trabalhador; apoio a empreendimentos econômicos

solidários, compreendendo desde a formação/qualificação técnica até a

comercialização, mediante realização de feiras de economia popular; entre outros

inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoa natural, a partir de 14

anos, com prioridade para os trabalhadores de baixa escolaridade, social e

economicamente vulneráveis, e pessoas jurídicas de direito público ou privado

voltadas à realização e à promoção do programa.

II - No programa social Viva Vida, cujo objetivo é reduzir a mortalidade infantil e a

mortalidade materna por meio do planejamento familiar, da atenção ao pré-natal, ao

parto, ao puerpério, ao recém-nascido e à criança de até um ano de idade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; construção, reforma de Centros Viva Vida e das Casas de Apoio



____________________________________________________________________________
1684

à Gestante e à Puérpera; aquisição de equipamentos, mobília, artefatos, ferramentas,

utensílios, dentre outros, para os Centros Viva Vida e para as Casas de Apoio à

Gestante e à Puérpera; custeio dos Centros Viva Vida implantados; complementação

do custeio das maternidades que fazem parte da Rede Estadual de Referência

Hospitalar para atendimento às gestantes de alto risco; distribuição de insumos

referentes ao planejamento familiar; produtos de higiene, roupas e utensílios de uso

pessoal da gestante, do recém-nascido e da criança de até um ano de idade;

promoção de ações relativas à contracepção e à infertilidade; qualificação dos

profissionais da Rede Viva Vida por meio de cursos ou outras formas de capacitação

a serem executados inclusive pela Escola de Saúde Pública - ESP-MG; ações de

mobilização social, com repasses de recursos para Municípios, prestadores de

serviço e organizações não governamentais, bem como outros bens, valores ou

benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios, consórcios

intermunicipais de saúde, prestadores de serviços do SUS, como hospitais e centros

de referência, organizações não governamentais e outras pessoas jurídicas de direito

público ou privado voltadas à realização e à promoção do programa que tem como

público-alvo mulheres, recém-nascidos e crianças.

III - No programa social Circuitos Culturais de Minas Gerais, cujo objetivo é dotar o

Estado de Minas Gerais de uma moderna e inovadora rede integrada de produção e

disseminação cultural e artística, a partir de cidades-polo, com a implantação de

novos espaços culturais públicos e a revitalização dos já existentes:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; doação de “restos de obras” dos edifícios que compõem os

circuitos culturais, a exemplo de tijolos, esquadrias, ferragens, vidros, janelas, portas,

dentre outros;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: população de Belo Horizonte, de

todas as idades e classes sociais, turistas, estudantes, pessoas interessadas em arte,

conhecimento e entretenimento; população da mesorregião do Vale do Jequitinhonha,

especificamente população da microrregião de Salinas. Turistas de procedências

estadual, nacional e internacional.
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IV - No programa social O Estado para os Cidadãos, cujo objetivo é auxiliar os

Municípios mineiros que necessitam de melhoria e/ou ampliação de suas

infraestruturas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; vigas metálicas, bueiros, mata-burros, lajes pré-moldadas,

abrigos para ônibus, dentre outros elementos estruturais e de infraestrutura; apoio

material e financeiro nos atendimento a situações de emergências ou calamidade,

visando a melhorar o escoamento de bens e serviços e a movimentação de pessoas;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios mineiros e pessoas

jurídicas de direito privado voltadas aos objetivos do programa.

V - No programa social Minas Jovem Protagonista, cujo objetivo é dotar de

capacidade os jovens mineiros para que possam, após participarem do programa,

tornar-se protagonistas de suas vidas e comunidades, atuando como agentes de

desenvolvimento social, e ser preparados para os desafios do mercado de trabalho:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização de cursos de qualificação profissional, treinamento e

oficinas diversas; materiais didáticos; materiais escolares; lanches/refeições;

transporte; hospedagem; equipamentos de proteção individual; insumos, materiais

elétricos e eletrônicos, produtos alimentícios e de higiene, bem como outros

equipamentos e materiais necessários ao desenvolvimento de trabalhos e

aprendizagem nas oficinas; premiações em atividades previstas no programa, a

exemplo de computadores, DVDs “players”, aparelhos portáteis de reprodução de

áudio e vídeo, aparelhos de microinformática e eletroeletrônicos em geral, entre

outros que possam despertar o interesse do público alvo, com foco nos objetivos do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens de 15 a 29 anos e pessoas

jurídicas de direito público ou privado voltadas à execução e promoção do programa.

VI - No programa social Rede Complementar de Suporte Social e Atenção ao

Dependente Químico, cujo objetivo é promover, implantar, ampliar, articular e efetivar

a melhoria das diversas ações e serviços de atenção ao usuário de álcool e outras

drogas, desenvolvidos por órgãos governamentais e não governamentais nas
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atividades de redução de demanda (prevenção, tratamento):

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores e de bens para prover a estrutura de entidades voltadas ao

tratamento de dependentes químicos; premiações em atividades coletivas e

concursos voltados a sua ressocialização, a exemplo de computadores; “data shows”;

filmadoras; “videogames”; câmeras fotográficas; aparelhos portáteis de reprodução de

áudio e vídeo; aparelhos de som e eletroeletrônicos em geral, entre outros inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: dependentes químicos; pessoas

em situação de risco à dependência química; seus familiares; pessoas jurídicas de

direito público ou privado voltadas à execução e à promoção do programa.

VII - No programa social Incentivo ao Desporto, cujo objetivo é estimular a prática

de esporte e de atividades físicas regulares voltadas à manutenção da saúde, assim

como a prática de atividades lúdicas que contribuam para a qualidade de vida dos

mineiros e para o desenvolvimento de hábitos saudáveis e de integração:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; equipamentos e materiais esportivos, a exemplo de uniformes,

bolas para todos os tipos de esporte, medalhas, redes diversas, troféus, materiais e

equipamentos necessários à prática de esportes em geral, entre outros inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais praticantes de

esportes e pessoas jurídicas de direito público ou privado que desenvolvam

atividades voltadas à promoção do esporte.

VIII - No programa social Projeto Travessia: Atuação Integrada em Espaços

Definidos de Concentração da Pobreza, cujo objetivo é promover a inclusão social e

econômica das camadas mais pobres e vulneráveis da população através da

articulação de políticas públicas em localidades territoriais definidas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; cursos de qualificação profissional para o trabalhador

desempregado, podendo haver distribuição de bolsa-auxílio para os educandos;

materiais didáticos; materiais escolares; lanches/refeições; transporte; hospedagem;
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equipamentos de proteção individual, dentre outros necessários à realização e

participação nos cursos; emissão de documentos civis básicos (a exemplo de:

certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, carteira de

identidade, CPF, Carteira de Trabalho e Título de Eleitor) para a população

vulnerável; filtros de barro, material de construção; uniformes; repasse de recursos a

Municípios para execução de obras, das quais exemplificam-se as seguintes:

infraestrutura, pavimentação, esgotamento sanitário, acesso à estradas vicinais,

pontes, passagens molhadas, urbanização, drenagem, muros de arrimo e galerias de

águas pluviais; habitações populares: construção, reconstrução e reforma;

equipamentos de uso público: centro comercial; mercado municipal; centro multiuso;

arquibancada de estádios; escolas municipais; áreas de lazer; creche; quadra

poliesportiva; cemitério; praças e campos de futebol; ampliação, implantação e/ou

melhoramento do sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento

sanitário e implantação de módulos sanitários necessários; exames laboratoriais;

aplicação do sulfato ferroso nas crianças diagnosticadas com anemia; capacitação de

agentes para combate ao tabagismo e curso de capacitação para as ações de

promoção à saúde junto aos adolescentes; repasse de recursos para reforma de

escolas estaduais; capacitação de agricultores em avicultura, leite, apicultura,

lavouras e fruticultura; capacitação de jovens rurais; famílias beneficiadas com “kits”

de apicultura, fruticultura e avicultura; sementes; tanques de leite; repasse de

recursos para implementação de Centros de Referência em Assistência Social - Cras

-; entre outros inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: trabalhadores desempregados e

população vulnerável dos Municípios atendidos pelo Projeto Travessia e pessoas

jurídicas de direito público ou privado voltadas à execução e à promoção do

programa.

IX - No programa social Gestão e Disseminação da Informação Cultural, cujo

objetivo é garantir à sociedade o exercício dos direitos culturais, promovendo a

gestão dos diversos acervos da Secretaria de Estado de Cultura e dos órgãos

vinculados, o acesso às informações produzidas e a prestação de serviços de

assessoramento técnico específico:
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a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; materiais, publicações técnicas, cadernos de diretrizes e

informativos ligados a área museológica, cultural e artística; doações de “kits” e

acervos de livros; equipamentos diversos; mobiliário, a exemplo de estantes,

expositores, mesas, cadeiras, circuladores de ar, estações de trabalho, carrinhos para

livros, tapetes, pufes; microcomputadores, impressoras, eletroeletrônicos em geral e

equipamentos de informática; cursos de capacitação e treinamentos; materiais

didáticos; materiais escolares; lanches/refeições; transporte; hospedagem; entre

outros inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: unidades e órgãos da

administração pública estadual; entidades públicas, privadas e do terceiro setor;

usuários dos serviços prestados pelo Sistema Estadual de Cultura; público em geral.

X - No programa social Minas sem Fome, cujo objetivo é estimular a produção de

alimentos, agregação de valor e geração de renda pela venda do excedente, visando

à melhoria de suas condições de segurança alimentar e nutricional dos agricultores

familiares, sob a gestão e controle social dos conselhos municipais de

desenvolvimento comunitário – CMDRS:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; sementes qualificadas; adubos; fertilizantes e outros insumos

diretamente relacionados à produção agrícola; cursos de capacitação, treinamento,

consultoria e assessoria técnica ao público alvo; material didático e escolar;

excedente da produção agrícola desenvolvida no âmbito do programa; cessão em

regime de comodato de materiais e equipamentos agroindustriais, a exemplo de

apicultura, agroindústria, artesanato, fábricas comunitárias de ração, tanques de

resfriamento de leite, redes, “kits” inseminação artificial, sistemas de abastecimento

de água compostos de bomba hidráulica, caixa-d’água e tubulação; dentre outros

inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores, pequenos produtores

rurais, associações de agricultores familiares, população interessada na implantação

de lavouras e pomares, população carente atendida por instituições sociais em todo o

Estado, a exemplo de creches, escolas, entidades filantrópicas, pessoas jurídicas de
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direito público e privado voltadas aos objetivos do programa.

XI - No programa social Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, cujo objetivo é

contribuir para o desenvolvimento de cada jovem como pessoa, mediante a aquisição

de níveis crescentes de autonomia, de definição dos próprios rumos, de exercício de

seus direitos e de sua liberdade; cidadão, consciente da importância do papel de

protagonista da juventude e da necessidade de sua efetiva participação no

aprimoramento da democracia, na defesa dos direitos civis, políticos e sociais; e

trabalhador, qualificação social e profissional para a inserção ativa, cidadã, no mundo

social e do trabalho e para o exercício do protagonismo do empreendedorismo e da

economia solidária:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; cursos de capacitação, material didático, lanche/refeições,

transporte, hospedagem, entre outros necessários à realização e participação nos

cursos;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens de 15 a 29 anos em

situação de risco e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas ao

desenvolvimento e execução do programa.

XII - No programa social Ações Sociais Econômicas e Comunitárias para

Populações Carentes, cujo objetivo é o apoio ao desenvolvimento de ações de

combate à fome e à exclusão socioeconômica nos Municípios da região de

abrangência do Idene, por intermédio do projeto "Ações Sociais e Comunitárias para

Populações Carentes":

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; equipamentos; instrumentos; eletrodomésticos; mobiliário;

artefatos necessários à implantação das unidades de produção, a exemplo de

amassadeiras, basculantes, armários, roupeiros, pingadeiras industriais para

biscoitos, balanças mecânicas e elétricas, baldes, bebedouros, torneiras, botijões de

gás, batedeiras elétricas, caixas de polietileno, caixas de fibra, carrinhos de mão,

centrífugas para extrair polvilho, cessadeira automática, copos, cubas,

embaladora/seladora/datadora elétrica, extintor de incêndio, fogão industrial,

transformador elétrico industrial, caixa-d`água, forno industrial elétrico para biscoitos
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de alta precisão, moedor elétrico, exaustor industrial, fornos, “freezer”, geladeiras,

liquidificador industrial, talheres, xícaras, liquidificador doméstico, mesa, panelas,

tachos, prateleiras, pratos, purificador de água, ralador elétrico industrial para

biscoitos em geral, tábuas em altileno, telas para secar polvilho, prensa para massa,

lavador e descascador de mandioca, cilindro de massas para biscoitos, masseira para

biscoitos, carrinho de transporte, cursos de capacitação, consultoria e assessoria ao

público alvo, construções civis e elétricas, veículos, despesas com a divulgação de

projetos, aquisição de laboratório portátil, aquisição de medidor de oxigênio

dissolvido, eletroeletrônicos, mesas e cadeiras, barcos para pesca, implantação,

instalação e acompanhamento das unidades produtivas, veículos automotores,

transporte de insumos, equipamentos e comercialização de pescados, embarcação

para tripulantes, caixas térmicas para transporte de pescado, caixas de transporte de

peixe vivo, caixas de isopor, materiais de cultivo, tanques, redes, berçários,

termômetro máxima e mínima, balsa de manejo, balanças, puçá com malha, rolo de

cabo torcido, bóias, alevinos para os cultivos (milheiro), rações, serviço gráfico,

despesas com diárias, material didático, combustível para veículos e embarcações

motorizadas, realização dia-de-campo, oficinas; cisternas; dentre outros inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares; produtores

rurais e pessoas jurídicas de direito público e privado voltadas aos objetivos do

programa.

XIII - No programa social Poupança Jovem, cujo objetivo é estimular o

comportamento pró-ativo dos jovens em áreas de risco, para concluir o ensino médio:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

benefício em dinheiro depositado em conta bancária, limitado a R$3.000,00 por aluno;

cursos de capacitação e oficinas, material didático, lanche, refeições, transporte,

entre outros necessários à realização e participação nos cursos; sessões de cinema e

teatro; feiras de tecnologia e cultura; rua de lazer com distribuição de lanche e

refeições; entre outros inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos regularmente matriculados

no ensino médio de escolas públicas estaduais situadas em Municípios selecionados
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pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

XIV - No programa social Lares Geraes, cujo objetivo é reduzir o “déficit”

habitacional, criando condições de acesso a moradias seguras, dignas e saudáveis

para famílias de baixa renda ou moradores de habitações precárias, assim como

concessão de financiamentos para aquisição de casa própria a servidores da área de

segurança:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

juros subsidiados e prêmio por adimplemento no pagamento das prestações e

financiamento subsidiado, constituído por desconto na prestação emitida no mês de

seu vencimento, mediante abatimento da taxa de juros de 3,80% (três vírgula oitenta

por cento) a 1,10% (um vírgula dez por cento) de acordo com a renda per capita

familiar, desde que o respectivo pagamento seja feito até a data permitida; entre

outros inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: população com renda de até três

salários mínimos e servidores estaduais da área de segurança.

XV - No programa social Formação e Capacitação Cultural e Artística, cujo objetivo

é apoiar, incentivar e realizar ações de formação e desenvolvimento do público, bem

como de qualificação e aperfeiçoamento nas diversas áreas artísticas e culturais,

contribuindo para o fortalecimento e a profissionalização do mercado de produção

cultural e artística:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; apostilas e material didático sobre educação patrimonial, cultural

e artístico; realização de oficinas diversas, conferências, fóruns, seminários,

encontros e cursos de capacitação e aprimoramento técnico para a formação e

capacitação de agentes culturais e profissionais; materiais didáticos; materiais

escolares; lanches, refeições; transporte; hospedagem; entre outros necessários à

realização e participação nos eventos;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais de origem

variada, incluindo artistas, técnicos e demais trabalhadores (profissionais ou

amadores) atuantes nos diversos segmentos da área artístico-cultural; pessoas

jurídicas de direito público ou privado voltadas para o planejamento, a gestão e a
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administração de projetos convergentes aos objetos do programa.

XVI - No programa social Preservação do Patrimônio Cultural, cujo objetivo é

garantir à sociedade o exercício do direito à identidade cultural, promovendo a

preservação de bens de natureza material e imaterial e a efetiva implantação de uma

política de preservação de bens de valor histórico, artístico, cultural e arquitetônico,

representativos da cultura mineira em suas diversas manifestações, contextos e

épocas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; doação de instrumentos musicais; cursos de aperfeiçoamento de

instrumentos e técnicas de regência, cursos de percepção musical e cursos de

manutenção e reparos de instrumentos, materiais didáticos; materiais escolares;

lanches; refeições; transporte; hospedagem; além daqueles necessários à realização

e participação nos eventos; entre outros inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais e pessoas

jurídicas de direito público e privado ligadas às manifestações da cultura popular.

XVII - No programa social Produção e Difusão Cultural, cujo objetivo é divulgar as

artes, a cultura e o patrimônio do Estado por meio da produção e veiculação de

publicações e de programações culturais e artísticas, nos diversos espaços culturais

da Secretaria de Estado de Cultura e órgãos vinculados, contribuindo para formação

e capacitação de profissionais de bibliotecas públicas municipais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; atividades de encontro do Sistema Estadual de Bibliotecas

Públicas; encontros com a leitura; exposições literárias; exposições de artistas

convidados e selecionados através de edital; palestras; apresentações teatrais;

oficinas; materiais didáticos; materiais escolares; lanches; refeições; transporte;

hospedagem; além daqueles necessários à realização e participação nos eventos;

entre outros inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais e pessoas

jurídicas de direito público ou privado voltadas à execução e promoção do programa.

XVIII - No programa social Fomento à Produção Cultural, cujo objetivo é apoiar,

estimular, desenvolver e consolidar projetos culturais, mediante parcerias entre
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entidades de natureza pública, privada e do terceiro setor, viabilizadas por meio de

parcerias interinstitucionais ou mecanismos de incentivo à cultura de âmbito

municipal:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; construções, reformas e restaurações de bens culturais;

realização de oficinas; digitalização, organização, modernização e criação de

arquivos públicos ou de acervos; circulação e distribuição de produtos culturais, assim

como incentivo a novas linguagens artísticas; materiais didáticos; materiais escolares;

lanches; refeições; transporte; hospedagem; além daqueles necessários à realização

e participação nos eventos; entre outros inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais e pessoas

jurídicas de direito público ou privado voltadas à execução e promoção do programa.

XIX - No programa social Desenvolvimento e Promoção do Turismo, cujo objetivo é

estruturar a política de descentralização do turismo em Minas Gerais, fortalecer e

qualificar as associações dos circuitos turísticos mineiros enquanto instâncias de

governança regional, em consonância com as diretrizes nacionais da regionalização

do turismo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; materiais e ações promocionais; viagens de familiarização nos

destinos turísticos; viagens para divulgação de pontos turísticos e centros culturais,

de lazer e de entretenimento; ingressos em eventos destinados a promover o turismo;

treinamento, consultoria e assessoria para realização de eventos de promoção

turística; entre outros inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: operadores de turismo, hotelaria,

restaurantes, museus, casas de shows, eventos e assemelhados, jornalistas, atores,

músicos, pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado, que contribuam

com a atividade turística em Minas Gerais, bem como população local.

XX - No programa social Destinos Turísticos Estratégicos, cujo objetivo é estruturar

e promover os destinos turísticos estratégicos de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; materiais e ações promocionais; auxílio financeiro para
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participação nas principais feiras nacionais e internacionais; auxílio financeiro para

visitas técnicas aos principais operadores de turismo; seminários de sensibilização e

capacitação dos agentes e operadores; viagens de familiarização dos destinos

turísticos; viagens de divulgação de pontos turísticos e centros culturais, de lazer e de

entretenimento; ingressos em eventos destinados a promover o turismo; treinamento,

consultoria e assessoria para realização de eventos de promoção turística; entre

outros inerentes à execução do programa; concessão de espaços necessários à

estruturação dos destinos turísticos estratégicos em Minas Gerais;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: operadores de turismo, hotelaria,

restaurantes, museus, casas de shows, eventos e assemelhados, jornalistas, atores,

músicos, bem como a população local, pessoas naturais ou jurídicas que contribuam

com a atividade turística em Minas Gerais.

XXI - No programa social Gestão do Sistema Único de Saúde - SUS -, cujo objetivo

é implementar programas de capacitação de recursos humanos para estruturar a área

de gestão em saúde, apoiar o conselho estadual de saúde e atender às demandas

oriundas das sentenças judiciais. Além disso, ser referência de infraestrutura

tecnológica do ponto de vista da tecnologia utilizada e serviços de tecnologia de

informação:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; aparelhos eletroeletrônicos, de computação e de recepção de

sinais de satélite; cursos, seminários e demais eventos de capacitação, treinamento e

aperfeiçoamento dos agentes e operadores da área de gestão em saúde, inclusive

através da Escola de Saúde Pública - ESP-MG -; materiais didáticos; materiais

escolares; lanches, refeições; transporte; hospedagem, dentre outros inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais e pessoas

jurídicas de direito público ou privado voltadas à promoção e execução do programa.

XXII - No programa social Farmácia de Minas, cujo objetivo é definir um modelo de

assistência farmacêutica no SUS, ampliando o acesso a medicamentos,

humanizando o atendimento, promovendo a efetividade terapêutica e o uso racional:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:
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repasse de valores; recursos financeiros para construção da Farmácia de Minas, bem

como equipamentos; mobiliário; livros; periódicos e demais bens entendidos como

necessários ou úteis para sua composição; custeio de profissionais que atuarão

nessas unidades; medicamentos básicos e de alto custo; cursos, seminários e demais

eventos voltados à atividade farmacêutica; materiais promocionais; bolsas em

projetos de extensão e de pesquisa a universitários e profissionais da área

farmacêutica; remédios básicos e de alto custo;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios, consórcios

intermunicipais de saúde, profissionais e universitários da área farmacêutica, pessoas

naturais e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à promoção e

execução do programa tendo como público-alvo a população do Estado de Minas

Gerais e usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

XXIII - No programa social Regionalização - Urgência e Emergência, cujo objetivo é

adequar a oferta e a qualidade de cuidados secundários e terciários, com observância

da distribuição territorial das redes de atenção à saúde:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; recursos financeiros para custeio das redes de atenção à saúde e

para estruturação do sistema de transporte em saúde; equipamentos, mobiliário e

demais bens entendidos como necessários ou úteis aos centros das redes de

atenção à saúde, às centrais de transporte e aos hospitais do SUS; consultoria e

assessoria na implantação e manutenção dos centros; despesas de viagens para

monitoramento dos centros e capacitações; cursos, seminários e demais eventos de

capacitação a serem executados inclusive pela Escola de Saúde Pública - ESP -,

sensibilização e aprimoramento dos profissionais de recursos humanos atuantes nas

redes de atenção à saúde; doação ou cessão de microônibus, ambulâncias e outros

veículos necessários ao transporte em saúde; serviços de consultoria, capacitação

(diárias e transportes), serviços administrativos (operados e teledigitadores),

reposição de equipamentos; manutenção de estruturas físicas das centrais de

regulação; compra de transporte aéreo e compra de procedimentos (ambulatorial e

hospitalar) para atender a ações judiciais;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios, consórcios



____________________________________________________________________________
1696

intermunicipais de saúde, hospitais do SUS e outros prestadores de serviços de

saúde como os centros de referência, os profissionais de RH que atuam nos centros

das redes de atenção à saúde e hospitais do SUS, os profissionais responsáveis pelo

monitoramento dos centros e profissionais que fazem parte da estrutura das centrais

de regulação.

XXIV - No programa social Atendimento Hospitalar, Ambulatorial e Emergencial,

cujo objetivo é prestar serviços de assistência hospitalar, ambulatorial e emergencial

à clientela encaminhada pelo Sistema Único de Saúde - SUS -, por meio de sistema

de referência e contrarreferência, e garantir que o atendimento seja centrado no

usuário, a partir de acolhimento qualificado:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; cestas básicas, materiais para higiene pessoal, entre outros

inerentes à execução do programa, que garantam a subsistência e a qualidade de

vida de seus beneficiários;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas atingidas pela

hanseníase, residentes nos Sanatórios Santa Fé, Padre Damião, São Francisco de

Assis e Santa Izabel.

XXV - No programa social Saúde em Casa, cujo objetivo é universalizar a oferta

para a população usuária exclusiva do SUS e ampliar a qualidade dos serviços de

atenção primária à saúde, com ênfase em ações de promoção, prevenção e

assistência à saúde da família:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; incentivos à implantação ou implementação das equipes de

saúde da família, por meio de repasses mensais de recursos proporcionalmente à

quantidade de equipes e ao cumprimento de metas; veículos para uso exclusivo das

equipes de saúde da família; repasse de recursos financeiros para construção,

reforma, equipamento de unidades básicas de saúde; execução de ações

continuadas de formação de profissionais, inclusive por meio da escola de saúde

pública, com disponibilização de bens e material de consumo para desenvolvimento

dessas ações, através de doação ou cessão para o Município-polo ou para o

consórcio intermunicipal de saúde; prestação de serviço de registro eletrônico em



____________________________________________________________________________
1697

saúde e todos os serviços a ele associados, capacitação de equipe e implantação de

equipamentos de infraestrutura tecnológica, quais sejam microcomputadores,

impressoras, aparelhos hospitalares, câmeras fotográficas e outros necessários ou

úteis à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios e consórcios

intermunicipais de saúde.

XXVI - No programa social Vigilância em Saúde, cujo objetivo é acompanhar de

forma sistemática o processo saúde-doença, monitorando seus fatores

determinantes, tais como a qualidade dos alimentos analisados, da água utilizada nos

serviços de terapia renal substitutiva, dos produtos hemoterápicos (banco de sangue):

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; equipamentos de proteção individual - EPI -, veículos,

computadores, impressoras, material de consumo, mobiliário, entre outros inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios, pessoas naturais e

pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à promoção e execução do

programa, que busca beneficiar a população do Estado através de ações preventivas,

como campanhas de imunização e controle de endemias, além dos estudos e

análises realizadas pela vigilância, a fim de avaliar e planejar ações de prevenção.

XXVII - No programa social Melhoria do Ensino Fundamental, cujo objetivo é elevar

os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental, mediante ações que

promovam a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e

valores do cidadão:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; prêmios em dinheiro, em bens (a exemplo de microcomputadores

e eletroeletrônicos) e em viagens; mobiliário escolar, equipamentos esportivos,

transporte, lanches, livros didáticos e literários, entre outros inerentes à execução do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: escolas, alunos e professores da

rede pública de ensino.

XXVIII - No programa social Desenvolvimento do Ensino Superior na Uemg, cujo
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objetivo é promover o desenvolvimento técnico, científico, artístico e cultural, bem

como fortalecer a competitividade do mercado por meio da formação no ensino

superior de qualidade, da realização de pesquisas de interesse social e da prestação

de serviços à comunidade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; bolsas de estudo; material escolar e de consumo; auxílio

financeiro para participação em seminários e eventos científicos; auxílio financeiro

para promoção de seminários, congressos, cursos de extensão, entre outros eventos

científicos; prêmios em dinheiro para alunos vencedores de concursos de trabalhos

científicos; materiais para projeto de pesquisa; mobiliário, livros didáticos,

computadores, eletroeletrônicos e equipamentos de laboratório; auxílio financeiro

para realização de viagens com propósitos acadêmicos, entre outros inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas interessadas em iniciar e

concluir o ensino superior; professores, alunos e fundações associadas à Uemg.

XXIX - No programa social Atendimento Psicopedagógico na Fundação Helena

Antipoff, cujo objetivo é contribuir para a formação cultural e cidadã de crianças,

jovens, adultos e pessoas da terceira idade por meio das atividades desenvolvidas

nas oficinas pedagógicas Caio Martins e oferecer tratamento psicopedagógico a

crianças e adolescentes na clínica de psicologia:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização de oficinas diárias de reforço escolar, artes, dança,

ginástica, xadrez, entre outras atividades recreativas; prestação de serviços de

utilidade pública em biblioteca comunitária e em telecentro de inclusão digital;

fornecimento de mobiliário, computadores, eletroeletrônicos, livros didáticos e

literários, equipamentos e materiais esportivos, instrumentos musicais e merenda;

cessão de uso de veículos; auxílio financeiro para a participação em eventos de

dança, esportes e artes e para a promoção desses eventos; atendimento clínico nas

áreas de psiquiatria, psicologia, fonoaudiologia, terapia e aconselhamento em grupo,

entre outros inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: crianças, adolescentes, jovens,
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adultos, e pessoas da terceira idade atendidos na clínica de psicologia Edouard

Clapared, nas oficinas pedagógicas Caio Martins e nas entidades públicas e privadas

cujas finalidades institucionais estejam relacionadas ao programa.

XXX - No programa social Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem -, cujo objetivo é promover o desenvolvimento socioeconômico dos Municípios

mineiros, apoiando-os na implementação de obras de infraestrutura urbana e rural, de

saneamento, nos serviços e na aquisição de equipamentos básicos, proporcionando

melhoria da qualidade de vida da população:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; veículos, equipamentos, ferramentas, materiais de construção;

capacitação de pessoal; entre outros inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoa natural; Municípios e

entidades públicas ou privadas que tenham projetos de obras municipais com alcance

social.

XXXI - No programa social Cidadão Nota Dez – por um Brasil Alfabetizado, cujo

objetivo é a alfabetização de jovens e adultos, promovendo a sua inclusão social e

incentivando a participação coletiva na construção da cidadania, além da geração de

trabalho e renda:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; mobiliário escolar, material escolar, uniformes, óculos de grau,

aparelhos auditivos, merenda, jogos, materiais esportivos, bolsas de estudo,

transporte, livros didáticos e literários, equipamentos de informática; veículos;

atendimento médico e psicopedagógico; entre outros inerentes à execução do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens com idade acima de 15

anos e adultos analfabetos dentro da área de abrangência do Idene, escolas locais,

entidades públicas ou privadas cujas finalidades institucionais estejam relacionadas

ao programa.

XXXII - No programa social Conservação do Cerrado e Recuperação da Mata

Atlântica, cujo objetivo é promover a conservação do cerrado e a recuperação da

mata atlântica no Estado:
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a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; materiais para produção ou plantio de mudas (mourões, arame,

insumos agrícolas, defensivos agrícolas); treinamento de pessoal; bolsas (bolsa

verde) por serviços ambientais para conservação; promoção de assistência técnica

florestal e de arborização municipal, entre outros inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: proprietários e posseiros rurais,

proprietários de áreas urbanas que se enquadram nos parâmetros definidos nos

incisos I e II do art. 1º da Lei nº 17.727/2008, entidades públicas ou privadas cujas

finalidades institucionais estejam relacionadas ao programa.

XXXIII - No programa social Minas Mais Seguro, cujo objetivo é garantir ao produtor

segurado cobertura das perdas das culturas ocasionadas por fenômenos naturais

adversos, proporcionando aos produtores e suas famílias maior estabilidade

financeira, e garantir renda mínima para os agricultores familiares do Norte de Minas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores e bens para garantia de renda mínima e subvenção ao prêmio do

seguro rural;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: produtores rurais e pessoas

naturais ou jurídicas de direito público ou privado voltadas para a promoção e

execução do programa.

XXXIV - No programa social Programa Extensão Rural para Resultados, cujo

objetivo é promover de forma participativa melhorias no acesso e na qualidade dos

serviços de assistência técnica e extensão rural prestados aos agricultores rurais com

a utilização de técnicas, métodos e processos inovadores que estimulem e garantam

o desenvolvimento do agronegócio mineiro:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; construção e cessão de uso ou em regime de comodato de

imóveis para o desenvolvimento de atividades de extensão rural, a exemplo do

Centro de Comercialização, para agricultura familiar; do Centro de Qualidade do

Queijo, para agricultura familiar, do Centro de Capacitação da Agricultura Familiar;

cursos de capacitação profissional; lanches e refeições; transportes e despesas a ele

relacionadas, além de materiais didáticos e insumos para o desenvolvimento da
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atividade rural, a exemplo de ferramentas, equipamentos, veículos, aquisição e

cessão em regime de comodato de sistemas de abastecimento de água compostos

de bombas hidráulicas, caixa-d'água e tubulação, entre outros inerentes à execução

do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores rurais, pecuaristas,

suas entidades representativas e pessoas jurídicas de direito público ou privado

voltadas para os objetivos do programa.

XXXV - No programa social Leite pela Vida, cujo objetivo é promover o

fortalecimento da cadeia produtiva, por meio da geração de renda e da garantia de

preço do produto, diminuindo a vulnerabilidade social com o combate à fome e à

desnutrição:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

leite, repasse de valores; cursos de capacitação profissional; diárias, lanches e

refeições; transportes e despesas a ele relacionadas, além de materiais didáticos e

insumos para o desenvolvimento da produção, a exemplo de sementes, entre outros

inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: população carente da área de

abrangência do Idene, produtores rurais, pecuaristas e entidades parceiras do

programa.

XXXVI - No programa social Desenvolvimento da Reforma Agrária, cujo objetivo é

promover a inclusão social e econômica, por meio da política agrária e fundiária,

garantindo o acesso e a fixação das famílias na terra:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; cursos de capacitação, treinamento, consultoria e assessoria;

materiais didáticos; diárias, lanches, refeições e hospedagem; transportes e despesas

a ele inerentes, além de insumos para o desenvolvimento da atividade rural, a

exemplo de: sementes, adubos, mudas, lonas, mourões, arame, pregos, insumos

agrícolas, rações animais, animais de pequeno porte, como galináceos, suínos,

caprinos, ovinos, peixes; sistemas de abastecimento de água compostos de bombas

hidráulicas, caixa-d’água, tubulação e bomba sapo; carrinhos de mão, ferramentas,

pulverizadores costais, depenadeiras; seladoras a pedal, material caçamba, chapas
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de aço galvanizado, material chassi ferro, pés de ferro, pneus, rodas; conchas, tachos

de cozimento, escorredores de massa, escumadeiras, chaleiras, colheres, facas,

fôrmas, leiteiras, caçarolas, panelas, caldeirões, panelas de pressão, mini-fogões,

botijões de gás para desenvolvimento de atividades e instalação de cozinhas

comunitárias, tanques de resfriamento de leite, pasteurizadores, caldeiras;

contratação de ônibus para transporte em geral; cessão em regime de comodato ou

doação de materiais e equipamentos de informática, como: computadores,

“notebooks”, impressoras, copiadoras, “scanners”, DVDs; máquinas digitais,

“softwares” para monitorar e avaliar os programas, veículos automotivos, combustível,

equipamentos e instrumentos para medição georreferenciada e inspeção, como GPS;

despesas com a divulgação de projetos, entre outros inerentes à execução do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pequenos produtores rurais e suas

associações representativas; população residente em áreas de acampamento e pré-

assentamento da reforma agrária; população residente em áreas de terras devolutas

rurais e urbanas do Estado, Municípios e entidades públicas ou privadas cujas

finalidades estejam relacionadas ao programa.

XXXVII - No programa social Resíduos Sólidos, cujo objetivo é promover e fomentar

a não geração, o reaproveitamento, a reciclagem e a disposição adequada de

resíduos sólidos com vistas à melhoria da saúde ambiental:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para construção de aterro sanitário ou aterro controlado, bem

como de usina de triagem e compostagem de lixo;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: população urbana.

XXXVIII - No programa social Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos, cujo

objetivo é promover a saúde por meio da implantação, ampliação e melhoria de

sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para a construção de módulos sanitários, sistema de tratamento

de esgoto sanitário e sistema simplificado de abastecimento de água;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: população que reside em área
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onde não existam ou sejam inadequadas as instalações sanitárias.

XXXIX - No programa social Apoio ao Fortalecimento da Rede de Cidades, cujo

objetivo é suprir carências no planejamento e gestão de políticas urbanas e regionais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para a recuperação e pavimentação de vias urbanas,

assessoramento técnico em planejamento urbano e capacitação em gestão

municipal;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios, consórcios

intermunicipais, entidades e pessoas naturais que tenham presença importante na

implementação do programa.

XL - No programa social Projeto de Combate à Pobreza Rural - PCPR -, cujo

objetivo é promover o bem-estar e a melhoria da renda da população rural; aumentar

o capital social das comunidades; melhorar a governança local; promover maior

integração de políticas, programas e projetos de desenvolvimento local por meio dos

conselhos municipais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de recursos diretamente às associações comunitárias para implantação de

subprojetos, voltados, por exemplo, para fabriquetas de farinha, irrigação comunitária,

piscicultura, apicultura ou centros sociais comunitários, entre outros inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: associações comunitárias

legalmente constituídas.

XLI - No programa social Programa de Desenvolvimento da Atividade Produtiva

Florestal, cujo objetivo é promover o fortalecimento da cadeia produtiva de florestas

plantadas por meio do fomento da atividade de silvicultura tradicional e pela

integração com lavoura e pecuária, buscando a sustentabilidade da base florestal e

assegurando as demais atividades das propriedades rurais do Estado:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

concessão de insumos para plantios florestais, tais como mudas, formicidas, adubos,

entre outros inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: produtores rurais devidamente
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cadastrados.

XLII - No programa social Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos, cujo

objetivo é promover e proteger os direitos humanos, implantar, acompanhar e

promover a intersetorialidade e descentralização dessas políticas no Estado:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

veículos, mobiliário e equipamentos de informática para estruturação dos conselhos;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: conselhos tutelares.

XLIII - No programa social Gestão da Política da Criança e do Adolescente, cujo

objetivo é apoiar Municípios e entidades sociais na implantação, implementação e

controle da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente;

capacitar os gestores municipais e Conselheiros de Direitos e Tutelares de acordo

com o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

equipamentos de informática;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: conselhos tutelares.

XLIV - No programa social Prevenção Social da Criminalidade, na ação Fica Vivo -

Controle de Homicídios na Faixa Etária de 12 a 24 Anos, cuja finalidade é reduzir a

incidência de homicídios em áreas de risco do Estado, com a implantação de redes

de proteção social:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

aquisição de equipamentos; repasse de valores; realização de cursos de qualificação

profissional, treinamentos e oficinas diversas; materiais didáticos; lanches, refeições,

transporte e hospedagem; equipamentos, insumos e materiais necessários ao

desenvolvimento das oficinas; equipamentos e materiais esportivos, a exemplo de

uniformes, instrumentos para todos os tipos de esporte, medalhas, troféus, entre

outros necessários à prática de esportes em geral; camisetas; materiais para oficinas

de cultura e de inclusão produtiva; premiações em atividades previstas no programa;

pagamento de inscrições em cursos; repasse de valores e de bens para prover o

desenvolvimento de projetos comunitários que tenham por objeto a prevenção social

à criminalidade no público-alvo e outras atividades que possam despertar o interesse

do público;
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b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens de 12 a 24 anos residentes

em áreas com altos índices de criminalidade atendidas pelo programa.

XLV - No programa social Prevenção Social da Criminalidade, na ação Mediação de

Conflitos em Áreas de Risco, cuja finalidade é mediar extrajudicialmente conflitos em

áreas carentes, contribuindo para a redução da violência nessas áreas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores e de bens para prover o desenvolvimento de projetos

comunitários que tenham por objeto a prevenção social à criminalidade, realização de

cursos de qualificação profissional; materiais didáticos; lanches e refeições;

transporte; hospedagem, dentre outros necessários à realização e participação em

cursos, encontros comunitários, seminários visando à articulação comunitária e

inclusão do público; pagamento de inscrições em cursos diversos; bem como outros

bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais e entidades em

áreas com altos índices de criminalidade atendidas pelo programa.

XLVI - No programa social Prevenção Social da Criminalidade, na ação

Acompanhamento da Execução das Penas e Medidas Alternativas, cuja finalidade é

acompanhar pessoas em cumprimento de penas e medidas alternativas, visando

maior qualidade e efetividade das medidas substitutivas à prisão, contribuindo para

não reincidência criminal:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores e de bens para prover a estrutura de entidades voltadas ao

cumprimento de penas e medidas alternativas, realização de cursos de qualificação

profissional; repasse de valores e de bens para prover o desenvolvimento de projetos

temáticos que tenham por objeto a prevenção social à criminalidade; materiais

didáticos; lanches e refeições; transporte; hospedagem, dentre outros necessários à

realização e participação em grupos visando o cumprimento de penas e medidas com

caráter educativo; pagamento de inscrições em cursos diversos; bem como outros

bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas com determinação judicial

de cumprimento de penas e medidas alternativas nos Municípios contemplados pelo
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programa.

XLVII - No programa Prevenção Social da Criminalidade, na ação Reintegração

Social de Pessoas Egressas do Sistema Prisional, cuja finalidade é atender pessoas

egressas do sistema prisional, gerando condições para sua reintegração à sociedade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; cestas básicas, realização de cursos de qualificação profissional;

materiais didáticos; materiais escolares; lanches e refeições; transporte;

hospedagem; equipamentos de proteção individual, dentre outros necessários à

realização e participação nos cursos; repasse de valores e de bens para prover o

desenvolvimento de projetos comunitários que tenham por objeto a prevenção social

à criminalidade; pagamento de inscrições para vagas de emprego e para cursos

diversos, como de treinamento e de atualização; apoio a empreendimentos

econômicos solidários, compreendendo desde a formação e qualificação técnica até a

comercialização, incentivo econômico para instituições públicas ou privadas que

empregarem egresso, bem como outros bens, valores ou benefícios inerentes à

consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: egressos do sistema prisional de

Minas Gerais.

XLVIII - No programa social Expansão, Modernização e Humanização do Sistema

Prisional, na ação Incentivo à Ampliação do Sistema Apac, cuja finalidade é ampliar a

capacidade do sistema e a efetividade da ressocialização do condenado, reforçando

a participação da sociedade e promovendo a redução de custo para o Estado:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para custeio ou construção, cessão de uso ou em regime de

comodato de imóveis, aquisição de bens e insumos, dentre outros inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: entidades privadas sem fins

lucrativos cuja a finalidade seja a custódia de presos condenados pela justiça.

XLIX - No programa social Expansão, Modernização e Humanização do Sistema

Prisional na ação Criação e Implantação de um Modelo de Cogestão ou Gestão

Indireta de Unidade de Custódia, cuja finalidade é firmar parceiras com instituições



____________________________________________________________________________
1707

públicas e privadas, com o intuito de viabilizar a custódia de presos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para custeio, cessão de uso ou em regime de comodato de

imóveis, aquisição de bens e insumos, dentre outros inerentes à execução do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: entidades privadas sem fins

lucrativos cuja a finalidade seja a custódia de presos condenados pela justiça.

L - No programa social Atendimento às Medidas Socioeducativas na ação

Atendimento aos Adolescentes em Conflito com a Lei em Cumprimento de Medida de

Semiliberdade, cuja finalidade é consolidar a política estadual de semiliberdade,

permitindo o enfretamento da violência e reafirmando a autonomia desta medida em

relação à internação:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; o custeio das Casas de Semiliberdade implantadas;

hospedagem; aluguel; reforma e adaptações das Casas de Semiliberdade; aquisição

de equipamentos, mobília, artefatos, ferramentas, utensílios, dentre outros,

contratação de pessoal; alimentação; transporte, combustível; capacitação de

equipes; produtos de higiene, roupas e utensílios de uso pessoal dos adolescentes e

jovens adultos do programa; materiais didáticos; cursos profissionalizantes; auxílio

financeiro para a participação e promoção de eventos de dança, de esportes e artes,

bem como outros bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos

do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: adolescentes e jovens adultos (12

a 21 anos) e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à realização e

promoção do programa.

LI - No programa social Atendimento às Medidas Socioeducativas, na ação

Atendimento às Condições Operacionais dos Centros Socioeducativos, cuja

finalidade é dotar de condições de funcionamento as unidades vinculadas à

subsecretaria de atendimento às medidas socioeducativas, proporcionando condições

adequadas para a responsabilização e desenvolvimento do adolescente em conflito

com a lei:
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a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; o custeio dos Centros socioeducativos; hospedagem; veículos;

aluguel; reforma e adaptações; aquisição de equipamentos, mobília, artefatos,

ferramentas, utensílios, dentre outros, contratação de pessoal; assessoria e

consultoria; alimentação; transporte, combustível; capacitação de equipes; produtos

de higiene, roupas e utensílios de uso pessoal dos adolescentes e jovens adultos do

programa; materiais didáticos; cursos profissionalizantes, auxílio financeiro para a

participação e promoção de eventos de dança, de esportes e artes, bem como outros

bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: adolescentes e jovens adultos (12

a 21 anos) e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à realização e

promoção do programa.

LII - No programa social Atendimento às Medidas Socioeducativas, na ação

Aprimoramento e Ampliação da Gestão das Medidas de Meio Aberto, cuja finalidade

é promover o atendimento em liberdade assistida e prestação de serviços à

comunidade, por meio da criação de parcerias e capacitação de Municípios,

proporcionando meios alternativos e eficazes à privação de liberdade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; o custeio do Programa de Meio Aberto; hospedagem; aquisição

de equipamentos, computadores; impressoras; eletroeletrônicos; mobília, artefatos,

ferramentas, utensílios, dentre outros, contratação de pessoal; assessoria e

consultoria; alimentação; transporte, combustível; capacitação de equipes; cursos

profissionalizantes; auxílio financeiro para a participação e promoção de eventos de

dança, de esportes e artes; materiais didáticos, realização de seminários, bem como

outros bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: adolescentes e jovens adultos (12

a 21 anos) e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à realização e

promoção do programa.

LIII - No programa social Atendimento às Medidas Socioeducativas, na ação

Estruturação do Programa de Egressos, cuja finalidade é promover o atendimento
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aos adolescentes egressos do sistema socioeducativo de privação e restrição de

liberdade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; seminários; encontros; veículos; aluguel; hospedagem; reforma e

adaptações; aquisição de equipamentos, computadores; mobília, artefatos,

ferramentas, dentre outros, materiais didáticos; contratação de pessoal; assessoria e

consultoria; alimentação; transporte, combustível; capacitação de equipes; cursos

profissionalizantes; auxílio financeiro para a participação e promoção de eventos de

dança, de esportes e artes, bem como outros bens, valores ou benefícios inerentes à

consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: adolescentes e jovens adultos (12

a 21 anos) e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à realização e

promoção do programa.

LIV - No programa social Atendimento às Medidas Socioeducativas, na ação

Desenvolvimento de Parcerias e Programas, cuja finalidade é expandir e manter

programas e parcerias para o aprimoramento do atendimento ao adolescente a quem

se atribua a autoria de ato infracional:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização de cursos de qualificação profissional, treinamento e

oficinas diversas; materiais didáticos; materiais escolares; lanches, refeições;

transporte; hospedagem; equipamentos de proteção individual; contratação de

pessoal; assessoria e consultoria; insumos, materiais elétricos e eletrônicos, produtos

alimentícios e de higiene, bem como outros equipamentos e materiais necessários ao

desenvolvimento de trabalhos e aprendizagem nas oficinas; instrumentos musicais;

apresentações dos produtos dos cursos, oficinas e atividades; premiações em

atividades previstas no programa, medalhas; troféus; material esportivos; bolas nas

variadas modalidade esportivas; uniformes; redes diversas; computadores, aparelhos

portáteis de reprodução de áudio e vídeo, aparelhos de microinformática e

eletroeletrônicos; auxílio financeiro para a participação e promoção de eventos de

dança, de esportes e artes;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: adolescentes e jovens adultos (12
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a 21 anos) e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à realização e

promoção do programa.

LV - No programa social Gestão Integrada de Ações e Informações de Defesa

Social, cujo objetivo é incrementar a integração dos órgãos de defesa social através

da implantação de ambiente comum que propicie a integração de ações e sistemas

de gestão de informação que subsidie estas atividades:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização de cursos de qualificação, implantação dos locais de

funcionamento dos Conseps, realização de programas preventivos à criminalidade

junto às comunidades locais;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: membros dos Conseps, como

multiplicadores da política de segurança pública junto às comunidades; membros das

comunidades atendidas com os programas patrocinados pelos Conseps.

LVI - No programa social Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva, cujo

objetivo é prover alternativas para a convivência com a seca e as bases para o

desenvolvimento sustentável e includente da produção local e para o aumento da

produtividade no campo, inclusive no que tange modo de produção agroecológico e

orgânico, com ênfase na formação profissional, na promoção do protagonismo e do

empreendedorismo e na identificação e acesso a mercados, com vistas à melhoria da

qualidade de vida do povo de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse direto de recursos a entidades e prefeituras;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: comunidades rurais e urbanas

organizadas em grupos de interesses comuns, trabalhadores e pequenos produtores

rurais, artesãos, grupos de pescadores, garimpeiros, grupos de mulheres e jovens,

quilombolas, assentados de reforma agrária e populações atingidas pela seca nas

regiões Norte e Jequitinhonha, pertencentes aos 188 Municípios da área de atuação

do Idene.

LVII - No programa social Atenção Assistencial à Saúde, cujo objetivo é efetivar

políticas que contribuam para a melhoria das condições de saúde da população:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:
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repasse de valores; recursos financeiros para custeio de unidades de saúde e para

estruturação/manutenção das redes; doação/cessão de equipamentos, mobiliário e

demais bens entendidos como necessários para manutenção destas unidades;

despesas de viagens para monitoramento de ações de saúde; capacitações cursos,

seminários e demais eventos a serem executados inclusive pela Escola de Saúde

Pública - ESP, sensibilização e aprimoramento dos profissionais de Recursos

Humanos atuantes nas redes de atenção à saúde;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios, consórcios

intermunicipais de Saúde, hospitais do SUS e outros prestadores de serviços de

saúde como os Centros de Atenção Psicossocial Infantil (dentre outros), profissionais

que atuam nas unidades componentes das redes de atenção à saúde e hospitais do

SUS e profissionais responsáveis pelo monitoramento das redes.

LVIII - No programa social Rede de Inovação Tecnológica, cujo objetivo é ampliar a

capacidade de geração e difusão de inovações tecnológicas em Minas Gerais,

fomentando e articulando os diferentes agentes empresariais, governamentais, do

setor acadêmico e da sociedade, dinamizando o sistema mineiro de inovação:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso de equipamentos e computadores; auxílio financeiro para a participação e

promoção de eventos; dentre outros bens, valores ou benefícios inerentes à

consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: setor empresarial mineiro,

universidades e pesquisadores do estado, centros de pesquisa e desenvolvimento

públicos e privados, comunidade demandante e usuária de inovações tecnológicas e

jovens com potencial empreendedor e inovador.

LIX - No programa social Arranjos Produtivos em Biotecnologia, Biocombustíveis,

Eletroeletrônicos e Softwares, cujo objetivo é ampliar e melhorar a capacidade

competitiva dos arranjos produtivos de elevado conteúdo tecnológico de forma

autossustentável - polos de excelência: fortalecer as estruturas geradoras de

conhecimento, tecnologias, formação de recursos humanos e prestação de serviços

visando a promoção do desenvolvimento sustentável de setores estratégicos nos
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quais o Estado possua tradição, massa crítica e/ou vantagem competitiva - polos de

inovação: possibilitar o salto necessário ao desenvolvimento das regiões Norte, Vales

do Jequitinhonha e Mucuri através da formação e concentração de massa crítica

territorialmente localizada, agregando valor á economia regional (emprego e renda) e

às políticas públicas através de um grande esforço de inovação, ancorado em sólidas

estruturas de capacitação de recursos humanos e de P&D:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso de equipamentos e computadores; cessão e construção de unidades prediais;

auxílio financeiro para a participação e promoção de eventos; dentre outros bens,

valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pequenos e microempresários que

compõem o setor produtivo dos arranjos produtivos em biotecnologia,

biocombustíveis, eletroeletrônicos, programas computacionais e dos polos de

excelência e inovação; universidades, institutos de ciência e tecnologia envolvidas na

produção e transferência do conhecimento para a sociedade, setores produtivos,

sociedade em geral.

LX - No programa social Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado,

cujo o objetivo é ampliar a capacidade local e regional para combater a exclusão

social, gerar trabalho e renda e contribuir para a melhoria do nível de vida da

população, com foco na formação e qualificação profissional, segundo as demandas

do mercado:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso de equipamentos e computadores; auxílio financeiro para a participação e

promoção de eventos de inclusão digital; dentre outros bens, valores ou benefícios

inerentes à consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: na vertente de inclusão digital,

preferencialmente a população mais carente e à margem da tecnologia da

informação, caracterizada por jovens carentes, agricultores familiares, comunidades

tradicionais, deficientes, idosos e recuperando egressos do sistema penitenciário bem
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como participantes de cooperativas e associações; na vertente de formação e

qualificação profissional, jovens visando ao primeiro emprego, trabalhadores que

carecem de aperfeiçoamento profissional, microempresários e empresários de

pequeno porte que necessitam de apoio para implantar ou desenvolver os seus

negócios, e profissionais demandados pelo mercado, em especial pelos arranjos

produtivos locais.

LXI - No programa social Indução ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico,

cujo objetivo é induzir o desenvolvimento científico e tecnológico no Estado, com

ênfase nas vocações econômicas regionais e no atendimento às regiões mais

carentes, como forma de alavancar e aprimorar os meios de produção e os serviços

microrregionais, tornando as empresas mineiras mais competitivas e auxiliando a

promoção da inclusão social:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso de equipamentos e computadores; auxílio financeiro para a participação e

promoção de eventos de inclusão digital; dentre outros bens, valores ou benefícios

inerentes à consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: a população dos Municípios de

Minas Gerais que contam até 20 mil habitantes.

LXII - No programa social Minas Olímpica, cujo objetivo é educar pelo esporte,

promover a cultura do esporte e da atividade física, e beneficiar o cidadão por meio

da oportunização de um estilo de vida mais saudável:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores e bens; equipamentos e materiais esportivos, a exemplo de

uniformes, bolas para todos os tipos de esporte, medalhas, redes diversas, troféus,

dentre outros necessários à prática de esportes em geral, bem como inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais de diversas

faixas etárias praticantes de esportes e pessoas jurídicas de direito público ou privado

que desenvolvam atividades voltadas à promoção do esporte.

LXIII - No programa social Implantação do Suas, cujo objetivo é garantir
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mecanismos para que o Estado e os Municípios promovam o acesso da população de

risco e vulnerabilidade ao sistema de proteção social:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de recursos através de convênios com os Municípios e entidades para a

manutenção dos serviços de assistência de proteção social básica, de proteção social

especial e de atendimento às crianças e adolescentes em especial com trajetória de

rua e trabalho infantil; repasse de recurso através de convênios com os Municípios e

entidade para implantação de centros de referência em assistência social,

revitalização de unidades de acolhimento institucional, construção de unidades de

socialização infanto-juvenil, aquisição de equipamentos e reforma de unidades já

existentes; realização de capacitação para gestores, técnicos e conselheiros

municipais e estaduais por meio de oficinas, cursos, encontros, seminários e outras

atividades de capacitação e treinamento; repasse de recurso para Municípios em

situação de emergência (benefícios eventuais);

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: entidades parceiras e população

em risco e vulnerabilidade.

O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados

que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares. A

Presidência informa ainda que terá computada a presença, para efeito de quórum, o

Deputado que permanecer em Plenário, e não registrar o seu voto.

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

O Sr. Presidente - Votaram apenas 24 Deputados, que, somados aos 6 em

comissões, perfazem o total de 30 parlamentares, número insuficiente para votação.

A Presidência torna a votação sem efeito.

Questão de Ordem
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O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, solicito recomposição de

quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 45 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos. A Presidência vai renovar a votação. Em votação,

o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados

que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares. A

Presidência informa ainda que terá computada a presença, para efeito de quórum, o

Deputado que permanecer em Plenário, e não registrar o seu voto.

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

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 38 Deputados, que, somados a esta Presidência,

perfazem o total de 39 parlamentares presentes. Está, portanto, ratificada a

aprovação do projeto, salvo emendas. Em votação, as Emendas nºs 1 a 3. As

Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº

3.876/2009 na forma do vencido em 1º turno com as Emendas nºs 1 a 3. À Comissão

de Redação.

Votação, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 46/2008, da

Deputada Ana Maria Resende e outros, que dá nova redação ao art. 256 da

Constituição do Estado. A Presidência verifica, de plano, que não há quórum especial

para votação de proposta de emenda à Constituição, mas que o há para a apreciação

das demais matérias constantes na pauta.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 56/2009, do Governador

do Estado, que dá nova redação ao art. 8º da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002,
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que institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores

públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Justiça

concluiu pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 a 3, que

apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto

com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Justiça, e com as Emendas nºs 4 e 5,

que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do

projeto com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Justiça, e as Emendas nºs 4 e 5,

da Comissão de Administração Pública. Emendado em Plenário, voltou o projeto à

Comissão de Fiscalização Financeira que opina pela rejeição da Emenda nº 6. A

Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de

conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 192 e 255, do Regimento Interno. A

fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram presença no painel que o

façam neste momento. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, serei breve

diante dos inúmeros apelos dos meus ilustres colegas parlamentares. Mas não

poderia deixar de alertar às Deputadas e aos Deputados que a Emenda nº 6 deste

projeto, de autoria deste Deputado, guarda perfeita sintonia com os Agentes da

Polícia Civil, da mesma forma como votamos a Proposta de Emenda à Constituição

nº 77, aliás, transformada na Proposta de Emenda à Constituição nº 77, em

17/7/2007, quando concedemos a aposentadoria especial aos policiais civis de Minas

Gerais. Ocorre a aposentadoria aos 30 anos de serviço, desde que 20 anos deles

sejam cumpridos no efetivo exercício das suas funções policiais. No Projeto de Lei

Complementar nº 56, que trata de tema similar, apresentamos a Emenda nº 56, que

visa a dar, única e exclusivamente, o mesmo tratamento. A aposentadoria especial

aos policiais civis foi aprovada por este Parlamento com o seguinte pressuposto: a

atividade especial cujo labor provocaria ou provoca a integridade física e a atuação

em situações especiais.

Da mesma forma, estamos obedecendo à Emenda à Constituição nº 47, que trouxe

esse tema e delegou aos Estados a competência para legislar. Tanto é que a
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aprovamos, e hoje os policiais civis de Minas Gerais se aposentam com 30 anos de

serviço. Na mesma linha, no mesmo entendimento, como os Agentes Penitenciários

efetivos do Estado também exercem atividade de risco, perigosa, e sob condições

especiais, apresentamos a seguinte emenda. (- Lê:)

“Emenda nº 6 - O Agente de Segurança Penitenciário e Socioeducativo será

aposentado, voluntariamente, na forma do art. 40, § 4º, incisos II e III, da Constituição

da República de 1988, independentemente da idade, após 30 anos de contribuição,

desde que conte, pelo menos, 20 anos de efetivo exercício no cargo.”.

Ou seja, se ele tiver 20 anos, no mínimo, de efetivo exercício na função de Agente

de Segurança Penitenciário e Agente de Segurança Socioeducativo no cargo efetivo,

poderá voluntariamente requerer a sua aposentadoria nos mesmos moldes dos

policiais civis que se aposentam a partir da Emenda à Constituição nº 77, aprovada

por esta Casa em 17/7/2007, com votação expressiva de mais de 50 votos. Portanto

apelo aos Deputados e às Deputadas para que votem favoravelmente a essa

emenda. Não podemos tratar de forma diferenciada os Agentes de Segurança

Penitenciários, uma vez que a categoria compõe o grupo da defesa social. Não há

como a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros terem direito a se aposentarem aos 30

anos, bem como a Polícia Civil, e o último dente da engrenagem, os Agentes de

Segurança Penitenciários, continuar a se aposentar com 35 anos de serviço. A

matéria está em perfeita sintonia com o projeto de lei. Não há nenhum óbice em

relação à iniciativa, porque podemos emendar, substituir, alterar em todo ou em parte

qualquer projeto de lei que venha a esta Casa. Estamos assim fazendo justiça aos

Agentes de Segurança Penitenciários.

Sr. Presidente, gostaria que a matéria fosse votada e que a Emenda nº 6 contasse

com o apoio dos ilustres Deputados, para ser aprovada, conforme disse este

Deputado. Solicito o apoio de V. Exas. para a aprovação dessa emenda, de modo a

fazer justiça aos Agentes de Segurança Penitenciários e Socioeducativos efetivos do

Estado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Ana Maria Resende -
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Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes

- Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito

Alves - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte

Bechir - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Jayro

Lessa - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Mauri

Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo

Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tenente Lúcio - Vanderlei Jangrossi -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 44 Deputados. Não houve voto contrário. Está

aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, as Emendas nºs 1 a 5.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Ana Maria Resende -

Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir -

Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio

- Jayro Lessa - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro -

Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -

Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy

Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tenente Lúcio - Vanderlei Jangrossi

- Vanderlei Miranda - Walter Tosta.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 43 Deputados. Não houve voto contrário. Estão

aprovadas as Emendas nºs 1 a 5. Em votação, a Emenda nº 6.

- Registram "sim" os Deputados e a Deputada:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Antônio Júlio - Carlin

Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Doutor Ronaldo - Getúlio Neiva - Gilberto

Abramo - Padre João - Paulo Guedes - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio

Souza Cruz - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda.

- Registram “não” a Deputada e os Deputados:

Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Carlos Mosconi -
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Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Doutor Rinaldo

- Duarte Bechir - Fahim Sawan - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa -

Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres - Neider

Moreira - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães

- Ruy Muniz - Vanderlei Jangrossi - Walter Tosta - Zé Maia.

O Deputado Lafayette de Andrada - Meu voto é “não”.

O Deputado Délio Malheiros - Meu voto não foi computado e é “sim”.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 18 Deputados. Votaram “não”

28 Deputados, totalizando 46 votos. Está rejeitada a Emenda nº 6. Está, portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei Complementar nº 56/2009 com as Emendas

nºs 1 a 5. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Declaração de Voto

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, votei favoravelmente ao PLC nº

56/2009. Cumprimento o esforço do Líder do Governo, Deputado Mauri Torres, para

trazer para a pauta o PLC nº 35. Até o momento, ele não foi incluído na pauta. Não

sei se virá à tarde. Quero esclarecer à população que o PLC nº 35 trata da

autorização do governo do Estado para pagar os débitos de precatórios dos velhinhos

do Ipsemg. Quero deixar registrada - vou fazer isso a semana inteira - a necessidade

de votarmos o PLC nº 35, para que paguem, antes do Natal, na semana de

conciliação do Tribunal de Justiça, os precatórios dos velhinhos que estão passando

necessidade.

O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.481/2009, do

Governador do Estado, que altera leis que criam fundos estaduais, promovendo a sua

adequação aos dispositivos constantes na Lei Complementar nº 91, de 19/1/2006, e

dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do

projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresent ou. A Comissão de Fiscalização

Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que

apresentou, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Emendado

em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela

rejeição das Emendas nºs 1 a 3. Em votação, o Substitutivo nº 2, salvo emendas. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o

Substitutivo nº 1. Em votação, as Emendas nºs 1 a 3. As Deputadas e os Deputados

que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Está,

portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.481/2009 na forma do

Substitutivo nº 2. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 55/2009, do

Governador do Estado, que altera a Lei Complementar nº 83, de 28/1/2005, que

dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral do Estado - AGE - e dá outras

providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Administração Pública.

Questão de Ordem

O Deputado Lafayette de Andrada - Solicitaria, por ser projeto de lei complementar,

que V. Exa. convocasse os Deputados que estão na Comissão de Fiscalização

Financeira.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece a V. Exa. que, como o referido projeto

recebeu emendas em Plenário, retornará à Comissão de Administração Pública, para

que seja emitido parecer sobre as emendas, não podendo ser votado agora. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A

Presidência informa ao Plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas ao

projeto duas emendas do Deputado Antônio Júlio, que receberam os nºs 1 e 2, e seis

emendas do Deputado Carlin Moura, que receberam os nºs 3 a 8, e, nos termos do §

2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas, com o projeto, à

Comissão de Administração Pública, para parecer.

- Vêm a Mesa as Emendas nºs 1 a 8, cujo teor foi publicado na edição do dia

10/12/2009.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 749/2007, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre a cremação de cadáver. A

Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
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vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 749/2007

Dê-se a seguinte redação ao art. 2º:

“Art. 2º - Do cadáver a ser cremado com indício de morte violenta ou cujo atestado

de óbito tenha sido obtido através do Instituto Médico Legal - IML -, será recolhido

pelo médico-legista amostra de material que permita posterior realização de exame

de DNA.”.

Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2009.

Ivair Nogueira

Justificação: A mudança da redação do art. 2º se faz necessária porque, para

corpos sobre cuja causa da morte não pairam dúvidas, não existe necessidade de se

guardar amostra de material, além de ser oneroso para o Estado, que precisará

manter o local de armazenamento de grandes proporções. Hoje o número de

cremações por ano no Estado de Minas Gerais gira em torno de 800, tendo

estatisticamente somente 3% das mortes de causa duvidosa.

ACORDO DE LÍDERES

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos membros do

Colégio de Líderes, deliberam seja recebida, no 2º turno, emenda ao Projeto de Lei nº

749/2007.

Sala das Reuniões, 17 de março de 2009.

Domingos Sávio, Líder da Maioria - Almir Paraca, Líder da Minoria - Luiz Humberto

Carneiro, Líder do Bloco Social Democrata - Ruy Muniz, Líder do DEM - Gilberto

Abramo, Líder do PMDB - Dimas Fabiano, Líder do PP - Padre João, Líder do PT.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo, determina o seu cumprimento e atribui à emenda o

nº 1.

Mesa da Assembleia, 9 de dezembro de 2009.

Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que
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no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma emenda do Deputado Ivair

Nogueira, que recebeu o nº 1 e vem apoiada pela maioria dos membros do Colégio

de Líderes, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno, será

submetida a votação, independentemente de parecer. Em votação, o projeto, salvo

emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 749/2007 na forma do

vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.046/2007, do Deputado Carlin

Moura, que dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as atividades de

caráter desportivo no Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão

de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com

a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 1.046/2007 na forma do vencido em 1º turno, com a

Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.512/2007, do Deputado Arlen

Santiago, que disciplina o comércio de artigos de conveniência em farmácias e

drogarias no âmbito do Estado de Minas Gerais, de modo a proporcionar segurança e

higiene ao consumidor. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação

do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.512/2007 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.123/2008, do Deputado Walter Tosta,

que altera o art. 3º da Lei nº 14.937, de 23/12/2003. A Comissão de Fiscalização
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Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.123/2008

Acrescente-se o seguinte artigo, onde convier:

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

passa a vigorar com a seguinte alteração:

“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.”.”.

Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2009.

Vanderlei Miranda

ACORDO DE LÍDERES

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos membros do

Colégio de Líderes, deliberam seja recebida, no 2º turno, uma emenda de autoria do

Deputado Vanderlei Miranda ao Projeto de Lei nº 2.123/2008, contendo matéria nova.

Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2009.

Ademir Lucas, Vice-Líder do BSD - Padre João, Líder do Bloco PT/PMDB/PCdoB -

Rômulo Veneroso, Vice-Líder do BPS - Jayro Lessa, Vice-Líder do DEM.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo, determina o seu cumprimento e atribui à emenda o

nº 1.

Mesa da Assembleia, 9 de dezembro de 2009.

Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que

no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma emenda do Deputado

Vanderlei Miranda, que recebeu o número 1 e que, por conter matéria nova, vem
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apoiada pela maioria dos membros do Colégio de Líderes, e que, nos termos do § 4º

do art. 189 do Regimento Interno, será submetida à votação independentemente de

parecer. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a

Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 2.123/2008 na forma do vencido em 1º turno com a Emenda nº 1. À Comissão

de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.960/2009, do Governador do Estado,

que dispõe sobre indenização à Associação dos Empregados da Fundação João

Pinheiro. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na

forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.960/2009 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.405/2009, do Deputado Domingos

Sávio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do

Amparo o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.405/2009 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.439/2009, do Governador do Estado,

que altera as Leis nºs 15.787, de 27/10/2005, e 17.006, de 25/9/2007, e transforma

cargos pertencentes ao Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia do Poder

Executivo. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na

forma do vencido em 1º turno com a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o

projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que as emendas encaminhadas pelo Governador do Estado, por meio das
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Mensagens nºs 432 e 440/2009, publicadas respectivamente em 4/11/2009 e

3/12/2009, foram incorporadas ao parecer da Comissão de Administração Pública e

serão arquivadas nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno. Em

votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste

momento. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus

lugares. A Presidência informa ainda que terá computada a presença, para efeito de

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

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

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 34 Deputados, que, somados aos 6 Deputados em

comissões, perfazem o total de 40 parlamentares. Está ratificada a aprovação do

projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados

que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.439/2009 na forma do vencido

em 1º turno, com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.553/2009, do Governador do Estado,

que altera a Lei Delegada nº 166, de 25/1/2009, que reorganiza o Conselho Estadual

de Ciência e Tecnologia - Conecit. A Comissão de Administração Pública opina pela

aprovação na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.553/2009 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.595/2009, do Governador do Estado,

que altera o Anexo da Lei nº 16.678, de 10/1/2007, que fixa o efetivo da Polícia Militar

de Minas Gerais - PMMG - até o ano de 2010. A Comissão de Administração Pública

opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
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Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.680/2009, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 14.313, de 19/6/2002, que isenta os beneficiários de terras rurais

do pagamento de emolumentos na forma que especifica. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto, com as Emendas nºs 1 a 3, que

apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Padre

João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, nobres Deputados e Deputadas, não sei

se utilizarei os 60 minutos aos quais tenho direito, pois, na verdade, gostaria de

destacar a importância do projeto que isenta os beneficiários de terras rurais do

pagamento dos emolumentos, que é, de certa forma, uma conquista. Em princípio,

gostaria de salientar que se trata de uma conquista para os diversos programas do

governo federal. O grande desafio será a regularização fundiária. Entre tantos

programas, poderia citar dois do governo federal: o Programa Nacional de Crédito

Fundiário e o Minha Casa, Minha Vida. O Programa Nacional de Crédito Fundiário, do

governo federal, tem um convênio com o governo do Estado, especificamente com o

Iter, que possibilita, em áreas onde não há grandes propriedades, ou seja, latifúndios

ociosos, o financiamento para a compra de terras aos que provarem que trabalharam

no campo por, pelo menos, cinco anos, e que têm vocação para o trabalho na

agricultura e pecuária. O governo financia, por pessoa, até R$40.000,00. Conforme a

região, pode-se adquirir uma boa propriedade para a agricultura familiar. Há situações

em que estão reunidos 10 ou 20 trabalhadores, que nunca tiveram terras, que

compram a sua fazenda e parcelam o pagamento, com até alguma área em comum.

Mas qual é o problema disso? Muitas propriedades foram passando para os

herdeiros, que, embora tenham a terra, não têm recursos para a medição e para a

escritura. Portanto, não têm nenhuma documentação da terra. O projeto possibilita a

isenção desse pagamento. Isso não significa que os cartórios terão prejuízos, porque

o governo irá repor isso. Hoje, para pessoas reconhecidamente pobres, existe

gratuidade em registros de nascimento, casamento e óbito. Então, estendemos essa
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gratuidade para escrituras. Muitas vezes pensam que, se uma pessoa tem terra,

também tem dinheiro. Isso não é verdade, porque a pessoa pode ter terra, mas não

tem condições financeiras para regularizar sua propriedade. Discutimos esse projeto

nas comissões. Ele possibilita um avanço da implementação de programas. Por

exemplo, o loteamento de uma propriedade periurbana é importante para garantir o

avanço do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. O acesso à

moradia é o grande sonho das pessoas. Às vezes, não se consegue a implantação do

projeto no tempo preciso. É importante, então, facilitarmos a regularização fundiária.

O governo tem dado a sua grande contribuição. Um convênio com o Instituto de

Terras - Iter - faz a festa da regularização fundiária em Minas, mas com recursos do

governo federal. A maior parte dos recursos, que vem de um convênio do Ministério

do Desenvolvimento Agrário com o Instituto de Terras, está possibilitando que Minas

avance na regularização fundiária. Então, com os recursos liberados pelo governo

federal e com essa isenção, temos a expectativa de avançar muito mais.

É importante que cada cartório, em cada Município, se dedique ao cumprimento da

lei. Os cartórios nunca são prejudicados, mas alegam que têm limites de gratuidades

mensais, fazem tabelas por conta própria. Esse acompanhamento do serviço é

indispensável, porque aqui não se estabelece uma tabela do número de gratuidades

mensais. Entendemos que estamos dando a nossa contribuição para avançar mais

nos programas sociais. Se não existem iniciativas de programas estaduais, o Estado

deve dar pelo menos essa contrapartida, a fim de facilitar a implementação de

programas do governo federal, como o Minha Casa, Minha Vida, além do crédito

fundiário. Para que um agricultor tenha acesso ao Programa Nacional de

Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf -, também do governo federal, precisa

de um outro documento, isto é, da Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP. Para

conseguir esse documento, deve recorrer à Emater ou a um sindicato, comprovar que

é da roça, que tem um terreno e que possui a documentação desse terreno. E muitas

vezes os agricultores, os trabalhadores rurais e as trabalhadoras rurais são

penalizados, não tendo acesso ao Programa de Fortalecimento da Agricultura

Familiar porque não têm a documentação do terreno. E ficam de fora. É um programa

com juros baratíssimos. Na prática, acaba não tendo juro algum porque, se o
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agricultor pagar o recurso em dia, devolverá ao banco um valor menor do que pegou.

É um risco falar em agricultura subsidiada, mas, de certa forma, há subsídio. É a

grande contribuição do governo federal para fortalecer a agricultura familiar,

incentivando a produção familiar, incentivando a criança, o jovem, o homem e a

mulher permanecerem no campo. Além de terem acesso à terra, precisam ter acesso

ao crédito.

O governo federal, em convênio com a Emater, contribui para que a trabalhadora e

o trabalhador rural tenham acesso à assistência técnica. Neste ano, o MDA repassou

mais de R$12.000.000,00 para a Emater. Ainda não dá para entender o motivo de a

Emater cobrar isso. Sei que isso não é resultado de uma iniciativa dos técnicos que

trabalham na ponta nem dos engenheiros que estão no campo, é uma decisão da

empresa. A Emater é uma empresa pública, que tinha de colocar o serviço em

primeiro lugar, mas cobra um valor alto pelo convênio celebrado com os Municípios.

O dinheiro que os Municípios pagam por esse convênio poderia ajudar no custeio. O

valor que a Emater repassa para cada técnico não dá para nada. É em torno de

R$300,00 para ir às comunidades rurais. Conforme o Município, não dá para o

técnico trabalhar uma semana. Por maior que seja a sua boa vontade, o seu interesse

e a sua disposição em auxiliar o trabalhador rural, não dá para fazer o trabalho de

campo. Os técnicos acabam ficando no escritório, mesmo que não queiram, porque

isso é imposto a eles. Então, Sr. Presidente, consideramos a importância da matéria

que queremos discutir com os colegas Deputados e, ainda, outros desafios que

temos que resolver com os Oficiais de Justiça, com os Agentes Penitenciários e com

a Secretaria de Estado da Fazenda. Já tivemos vários procedimentos: uma lei, um

decreto e um protocolo de intenções. Tudo está publicado no diário oficial. Mas até

hoje, lá na ponta, o agricultor não está usufruindo da redução de ICMS dos produtos

da agricultura familiar. Foi definida a redução de 18%, 12% e 3%, mas ela não se

efetivou. No interior, os responsáveis pela Secretaria de Fazenda ainda não tiveram a

orientação para seus procedimentos, mas temos expectativa de resolver essas

pendências antes do término dos nossos trabalhos nesta Legislatura, previsto para o

dia 18 de dezembro. Muito obrigado.

Questão de Ordem
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O Deputado Padre João - Sr. Presidente, solicito, de plano, o encerramento da

reunião por falta de quórum.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2009

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

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

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Questões de ordem - Suspensão e reabertura da

reunião - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Lafayette

de Andrada; discurso do Deputado Padre João; votação do requerimento; aprovação

- Prosseguimento da votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.935/2008;

renovação da votação do Substitutivo nº 1; aprovação - Inexistência de quórum

especial para votação de proposta de emenda à Constituição - Prosseguimento da

discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.680/2009; apresentação das Emendas

nºs 4 e 5; Acordo de Líderes; Decisão da Presidência; encerramento da discussão;

votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação das Emendas nºs 1 a 3;

aprovação; votação da Emenda nº 4; aprovação; votação da Emenda nº 5; aprovação

- Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.741/2009; aprovação na forma do

vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.865/2009;

aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 900/2007; aprovação na

forma do Substitutivo nº 2; prejudicialidade do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 2.612/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 1;

prejudicialidade da Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.868/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 2; prejudicialidade do Substitutivo
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nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.221/2009; aprovação com a

Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.734/2009; aprovação na

forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.875/2009;

aprovação - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da

Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio

Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi -

Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra

- Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir -

Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan -

Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Inácio Franco - Irani

Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza

Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -

Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h13min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)



____________________________________________________________________________
1731

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de Lei nºs 749, 1.046 e 1.512/2007, 2.123/2008, 2.960, 3.405, 3.439, 3.481, 3.553,

3.595 e 3.876/2009 e o Projeto de Lei Complementar nº 56/2009, apreciados na

extraordinária realizada hoje, pela manhã, bem como o Projeto de Lei Complementar

nº 55/2009, que recebeu emendas na referida reunião e foi devolvido à Comissão de

Administração Pública, para parecer.

Questões de Ordem

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, faço uso da palavra para

tranquilizar nossos companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras,

Agentes Penitenciários. Eles estão inseguros e inquietos, com certa razão, porque foi

garantido que, até o Natal, os casos dos Agentes, tanto contratados quanto efetivos,

seriam analisados e resolvidos de acordo com aquele acordo inicial. Aliás, o Líder do

Governo, Deputado Mauri Torres, informou que o Secretário Maurício Campos

enviaria uma carta para V. Exa. com esse compromisso de que, até o Natal, tudo

estaria resolvido. Só que as publicações estão saindo em gotas. No caso dos

contratados, houve apenas 60 publicações até agora. Precisamente às 19h40min,

conversei com o Dr. Genilson Zeferino, que me garantiu, por telefone, que até sábado

serão publicados mais 200 nomes de Agentes contratados, nesse pacote de

recontratação. A palavra do Subsecretário Genilson Zeferino é de que, até sábado,

sairá a publicação de mais 200 nomes. Trago essa informação para a tranquilidade

dos companheiros e companheiras. Esperamos que até sábado possamos confirmar

mais essas 200 contratações. E, nesse caso, pedi a ele que fosse bem específico,

separando os contratados dos efetivos, porque estes já estão em uma posição mais

tranquila. Mas os contratados estão à mercê da sorte. Com essa notícia da

recontratação que o governo se comprometeu a fazer, dentro do que foi acordado,

esperamos que o Natal de vocês seja muito abençoado. Sr. Presidente, era essa
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notícia que queria trazer para a tranquilidade das nossas companheiras e dos nossos

companheiros Agentes Penitenciários.

O Deputado Getúlio Neiva - Peço encarecidamente ao Deputado Vanderlei

Miranda, que está dando a boa notícia, que resolva os nove casos da minha cidade

de Teófilo Otôni, que ainda não foram resolvidos nem têm sinal de solução. É um

caso um pouco diferenciado, mas sabemos muito bem que alguns Deputados desta

Casa pressionaram para que nove servidores contratados do presídio de Teófilo

Otôni fossem demitidos. Gostaria que fossem acrescentados esses nove servidores

que não estão nesta lista aos outros companheiros. Ficaram de me dar resposta

ontem, mas até agora ela não chegou. Sr. Presidente, aproveitando o tempo da

questão de ordem, registro, mais uma vez, que o Projeto de Lei Complementar nº 35,

que daria ao Estado a condição de repassar recursos ao Ipsemg para o pagamento

dos precatórios alimentícios daqueles servidores que têm créditos a receber há mais

de 30 anos, lamentavelmente não entrou na pauta. Conversei com todo mundo que

poderia, com o Líder do Governo, com o Presidente da comissão, com o relator, com

o Secretário Adjunto de Fazenda e com o próprio Vice-Governador, mas

lamentavelmente, até o momento, não entenderam que, em 2008, o próprio governo

mandou para cá o projeto de lei complementar achando que estava certo. Realmente

está certo, mas, de repente, pede a sustação do seu andamento. Esse projeto

autorizaria o governo a comprar o restante da dívida que tem com o Ipsemg, pagar

comprando os precatórios, pagando os precatórios dos servidores públicos que

tinham direitos trabalhistas, como quinquênios, biênios, diferenças salariais. Hoje há

famílias inteiras - são milhares, Sr. Presidente - aguardando o pagamento desses

precatórios. Na próxima semana, o Tribunal de Justiça faria a Semana da

Conciliação, mas não poderá fazer porque não há dinheiro disponível. O governo

olvidou dois procedimentos, o primeiro deles é que existe legislação federal que

permite a utilização de 70% de todos os depósitos judiciais para o pagamento de

precatórios, com prioridade para os alimentícios. Os governos de São Paulo e do Rio

de Janeiro fazem isso, mas Minas ainda não aprendeu a fazer. O próprio governo

mandou o projeto de lei complementar para esta Casa, mas lamentavelmente não

está dando andamento nele. Averiguei tudo e quero, de público, dizer a V. Exa. que
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pensava que a Mesa e o relator do projeto, o Presidente da comissão, estivessem

atrapalhando, mas há pedido de sustação do governo, para a não tramitação do

Projeto de Lei Complementar nº 35. Estranho que, no final do ano, na véspera do

Natal, na Semana da Conciliação, milhares e milhares de ex-funcionários públicos,

funcionários públicos aposentados, viúvas, pensionistas com mais de 70 anos de

idade, cujos pais morreram há mais de 20 anos, ainda não tenham conseguido

receber precatórios do governo do Estado. É lamentável e muito triste vermos, neste

final de ano, o governo aplicar R$169.000.000,00 - para nós, medida muito prazerosa

- para concluir projetos do Proacesso e pagar mais de R$380.000.000,00 de

gratificação aos servidores públicos, deixando de lado os filhos dos velhinhos que já

morreram ou estão morrendo, que também estão ficando velhinhos, sem receber

aquilo a que têm direito. Isso, para mim, Sr. Presidente, é desumano. Muito obrigado.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 30 minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Lafayette de Andrada,

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs

3.680, 3.741 e 3.865/2009, 900/2007, 2.612 e 2.868/2008, 3.221, 3.734 e 3.875/2009

sejam apreciados em primeiro lugar, nessa ordem, entre as matérias em fase de

discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, havia um entendimento de todo o Bloco

de que não tínhamos condições de continuar votando, sobretudo projeto de interesse

do governo, sem resolver algumas pendências que achávamos que já estavam

resolvidas. Primeiro, a redução do ICMS de todos os produtos da agricultura familiar,

de 18%, 12% e 7%. Já houve a lei, o decreto e a publicação do Protocolo de

Intenções, mas isso ainda não foi implementado na ponta. Na fazenda regional, nas

AFs, as pessoas não têm a informação. E há ainda a inadequação do próprio texto do
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Protocolo de Intenções.

A outra questão séria que foi discutida, agora à noite, na reunião do Bloco, é a

situação dos Agentes Penitenciários. É consenso entre os Deputados do Bloco que

não temos condições de encerrar os trabalhos nesta Casa e ir para a festa do Natal e

do Ano-Novo sem resolver definitivamente a situação dos Agentes Penitenciários.

São essas as questões pendentes. O repensar em votar foi um pouco na linha de

ter um compromisso na reunião amanhã, um entendimento e um compromisso por

escrito do Maurício Campos, Secretário de Defesa Social, e a nossa ida à Secretaria

de Fazenda para o entendimento em relação a esse procedimento do ICMS da

agricultura familiar, além da publicação dos nomes dos Agentes pela Secretaria de

Defesa Social, a qual queremos. É nesse sentido que concordamos em votar alguns

projetos de interesse dos Deputados e do Governador. Mas um é de interesse do

servidor público e outro trata da isenção das taxas de cartório para as escrituras. Ou

seja, atende a uma demanda de todos os rurais, sobretudo dos assentamentos de

reforma agrária, favorecendo também a regularização fundiária.

São essas as considerações. Por isso estamos possibilitando a votação desse

requerimento.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Prosseguimento da votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.935/2008, do

Deputado Arlen Santiago, que determina a utilização de seringas de agulha retrátil no

Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

rejeição do projeto. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,

portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.935/2008 na forma do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Saúde.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum especial para votação de

proposta de emenda à Constituição, mas que há para a apreciação das demais

matérias constantes na pauta.
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Prosseguimento da discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.680/2009, do

Governador do Estado, que altera a Lei nº 14.313, de 19/6/2002, que isenta

beneficiários de terras rurais do pagamento de emolumentos, na forma que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

com as Emendas nºs 1 a 3, que apresenta. Continua em discussão o projeto. Não há

oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.680/2009

EMENDA Nº 4

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - O art. 1º da Lei nº 16.318, de 11 de agosto de 2006, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º - O Poder Executivo concederá desconto para pagamento de crédito

tributário relativo ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias

e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de

Comunicação - ICMS -, inscrito em dívida ativa em até noventa dias antes da

concessão do benefício, com o objetivo de estimular a realização de projetos

desportivos no Estado, nas condições especificadas nesta lei.”.”.

Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2009.

João Leite - Carlin Moura.

EMENDA Nº 5

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - O art. 4º da Lei n° 16.318, de 11 de ag osto de 2006, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 4º - Para habilitar-se ao recebimento de recursos na forma desta lei, o

empreendedor deve comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos:

I - estar cadastrado no órgão competente do Estado e em pleno e regular

funcionamento;

II - ter sido a entidade declarada de utilidade pública municipal ou estadual ou

federal ou ser considerada Organização da Sociedade Civil de Interesse Público -

Oscip -, qualificada na forma da Lei n° 14.870, de 16 de dezembro de 2003;
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III - estar em dia com as obrigações tributárias e previdenciárias.”.”.

Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2009.

João Leite - Carlin Moura.

ACORDO DE LÍDERES

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos membros do

Colégio de Líderes, deliberam sejam recebidas, no 2º turno, duas emendas de autoria

dos Deputados João Leite e Carlin Moura ao Projeto de Lei nº 3.680/2009, contendo

matéria nova.

Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2009.

Luiz Humberto Carneiro, Líder do BSD - Padre João, Líder do Bloco PT-PMDB-

PCdoB - Inácio Franco, Líder do BPS.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo, determina o seu cumprimento e atribui às Emendas

os nºs 4 e 5.

Mesa da Assembleia, 9 de dezembro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas dos

Deputados João Leite e Carlin Moura, que receberam os nºs 4 e 5 e que, por

conterem matéria nova, vêm apoiadas pela maioria dos membros do Colégio de

Líderes, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno, serão

submetidas a votação independentemente de parecer. Em votação, o projeto, salvo

emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 1 a 3. As Deputadas e

os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)

Aprovadas. Em votação, a Emenda nº 4. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a

Emenda nº 5. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 3.680/2009 com as Emendas nºs 1 a 5. À Comissão de Redação.
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Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.741/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Joaíma o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.741/2009 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.865/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a permutar com a Associação Brasileira dos

Criadores de Zebu - ABCZ - o imóvel que especifica, no Município de Uberaba. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão,

o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 900/2007, do Deputado Délio

Malheiros, que dispõe sobre disponibilização de informações pelas empresas de

telefonia celular no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Segurança

Pública opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta,

e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto.

Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 2.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o

Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 900/2007

na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Segurança Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.612/2008, do Deputado Gilberto

Abramo, que institui a notificação compulsória a ser adotada pelos estabelecimentos

de ensino, nos casos de violência contra a criança e o adolescente, no âmbito do

Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a

Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do
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projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo

emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº 1, fica

prejudicada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

2.612/2008 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Educação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.868/2008, do Deputado Ronaldo

Magalhães, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de quadro informativo com

nome, registro e especialidade do profissional médico nos lugares onde especifica. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 2. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o

Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

2.868/2008 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Saúde.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.221/2009, do Deputado Domingos

Sávio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Martinho Campos o

imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas

e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)

Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.221/2009 com

a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.734/2009, do Governador do Estado,

que dispõe sobre a regularização da situação funcional de servidores do

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais e do Instituto de
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Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça

conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira

opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Lei nº 3.734/2009 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de

Administração Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.875/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cristais o imóvel que

especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão,

o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

amanhã, dia 10, às 9 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a

ordinária de amanhã, dia 10, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada, e para a

especial também de amanhã, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 8ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO - NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/11/2009

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Inácio Franco,

Ademir Lucas (substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, por indicação da
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Liderança do BSD), Fábio Avelar (substituindo o Deputado Juarez Távora, por

indicação da Liderança do BPS) e João Leite (substituindo o Deputado Zé Maia, por

indicação da Liderança do BSD), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária; os Deputados Antônio Carlos Arantes, Fábio Avelar e João Leite,

membros da Comissão de Membros das Comissões Permanentes - § 1º do Art. 204

do Regimento Interno. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Inácio

Franco, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a aprovada e solicita aos membros das Comissões presentes que a

subscrevam. 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 3.898 e 3.900/2009, em turno único, para os

quais foi designado relator o Deputado Zé Maia. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

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

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, em turno único, dos

Projetos de Lei nºs 3.898 e 3.900/2009 (relator: Deputado Zé Maia). Cumprida a

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

desconvoca a reunião de hoje, às 14h15min, convoca os membros da Comissão para

as próximas reuniões conjuntas, no dia 9/12/2009, às 9h45min e às 19h25min,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Inácio Franco, Presidente - Ademir Lucas - Fábio Avelar - João Leite - Antônio

Carlos Arantes.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/12/2009

Às 10h9min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Sávio Souza Cruz,

membro da supracitada Comissão. Nos termos do § 3º do art. 125 do Regimento

Interno, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e, nos

termos do inciso III do art. 120 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a conhecer os planos e programas relativos aos levantamentos
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geológicos básicos e estudos ambientais da Companhia de Pesquisa e Recursos

Minerais - CPRM - para o Estado de Minas Gerais, interrompe os trabalhos ordinários

da reunião e convida os Srs. Fernando Pereira de Carvalho, Diretor de Relações

Institucionais, representando o Sr. Agamenon Sérgio Lucas Dantas, Diretor-

Presidente da CPRM; e Marco Antônio Fonseca, Superintendente Regional da

CPRM, para tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais e, em seguida, passa a palavra

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

ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião e, não havendo quórum para deliberação sobre a

matéria, agradece aos convidados a presença e as informações prestadas, convoca

os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Ronaldo Magalhães - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2009

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Vanderlei Miranda (substituindo o Deputado Getúlio Neiva, por

indicação da Liderança do Bloco PMDB-PT-PCdoB) e Braulio Braz (substituindo o

Deputado Juninho Araújo, por indicação da Liderança do BDS), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia

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

Deputado Braulio Braz, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

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

e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofícios: da Sra. Lilian

Marotta, Promotora de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e

Cultural, Habitação e Urbanismo; e do Sr. Leonardo Duque Barbabela, Promotor de

Justiça do Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público - CAOPP -;

agradecendo o convite para a audiência pública de 10/12/2009, e informando que não
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comparecerão, em virtude de compromissos anteriormente assumidos. O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.942/2009, 3.954/2009 (Deputado Getúlio

Neiva), 3.947/2009 (Deputado Juninho Araújo), 3.943/2009 (Deputado Gláucia

Brandão), 3.948/2009 (Deputado Vanderlei Jangrossi) e 3.944/2009 (Deputado Paulo

Guedes), em turno único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

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

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.905, 3.917, 3.942, 3.943, 3.948/2009 e

o Projeto de Lei nº 3.954/2009 com a Emenda nº 1, que receberam parecer por sua

aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 5.117/2009. Passa-

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

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

Deputado Vanderlei Jangrossi em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública para discutir a situação da população indígena localizada no Município de

Ituiutaba e adjacências, priorizando a situação dos contratos de trabalho que lhes são

aplicados com cláusulas abusivas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - Carlin Moura.

ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2009

Às 19h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia,

Lafayette de Andrada, Leonardo Moreira, Fábio Avelar (substituindo o Deputado

Juarez Távora, por indicação do BPS) e Neider Moreira (substituindo o Deputado

Inácio Franco, por indicação do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos

membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a
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reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

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

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

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

aprovação do Projeto de Lei nº 3.429/2009 no 1º turno (relator: Deputado Lafayette de

Andrada). Suspende-se a reunião. Às 21h16min, são reabertos os trabalhos, com a

presença dos Deputados Jayro Lessa, Inácio Franco, Juarez Távora e Lafayette de

Andrada, membros da supracitada Comissão. Estão presentes também os Deputados

Antônio Carlos Arantes e Fábio Avelar. Após discussão e votação, são aprovados,

cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei

nºs 3.221/2009 na forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Lafayette de

Andrada) e 3.875/2009 (relator: Deputado Inácio Franco). O Projeto de Lei

Complementar nº 56/2009 e os Projetos de Lei nºs 3.481, 3.880, 3.976, 3.977, 4.005

e 4.006/2009 são retirados da pauta, por determinação do Presidente, por não

cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para as reuniões extraordinárias a se realizarem no dia 10/12/2009, às

9h30min e às 14h45min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio - Adelmo Carneiro Leão - Lafayette de

Andrada - Sebastião Costa.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/12/2009

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Dimas Fabiano e Ademir Lucas, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, a Deputada Gláucia Brandão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Braulio Braz, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Dimas Fabiano, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar

pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento das seguintes
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proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

749 e 1.512/2007; 2.123/2008, 3.405, 3.553, 3.412, 3,606, 3.722 e 3.758/2009

(Deputado Ademir Lucas); 3.818, 3.835, 3.843, 3.861, 3.867, 3.868, 3.879, 3.893 e

3.894/2009 (Deputado Dimas Fabiano). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 749 e

1.512/2007; 2.123/2008, 3.405 e 3.553/2009 (relator: Deputado Ademir Lucas).

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

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

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 3.412, 3,606, 3.722 e 3.758/2009 (Deputado Ademir Lucas);

3.818, 3.835, 3.843, 3.861, 3.867, 3.868, 3.879, 3.893 e 3.894/2009 (Deputado Dimas

Fabiano). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas - Ronaldo Magalhães.

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

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/12/2009

Às 8h45min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, que é dada por aprovada e subscrita. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater o tema “Educação em direitos humanos”. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Delze dos Santos

Laureano, doutoranda em direitos humanos pela PUC Minas, Procuradora do

Município de Belo Horizonte, Professora da Escola Superior Dom Helder Câmara;

Egídia Maria de Almeida Aiexe, mestre em direito constitucional pela UFMG e

membro da Coordenação do Fórum Mineiro de Direitos Humanos; Márcia Martini,

Superintendente de Integração de Políticas de Direitos Humanos da Subsecretaria de
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Estado de Direitos Humanos, membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos

Humanos e Coordenadora da Comissão Especial de Indenização às Vítimas de

Tortura; Edmeia Corrêa Trindade, representando Márcio Serrano, Secretário Adjunto

de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, e os Srs. Rodrigo

Filgueira de Oliveira, Promotor de Justiça e Coordenador do CAO-DH, e Lindomar

Diamantino Segundo, Secretário Municipal de Educação e Cultura de Contagem, os

quais são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento

que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a

palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2009.

Maria Tereza Lara, Presidente.

ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2009

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jayro Lessa,

Adelmo Carneiro Leão, Inácio Franco, Juarez Távora e Lafayette de Andrada,

membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento

Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa,

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a

aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A

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

e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

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

sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 3.797 e 3.481/2009 são

retirados da pauta por determinação do Presidente, por haverem sido apreciados em

reunião anterior; o Projeto de Lei Complementar nº 55/2009 e os Projetos de Lei nºs

3.429, 3.938, 3.971, 3.975 a 3.977, 4.005 e 4.006/2009, por não cumprirem
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pressupostos regimentais, e o Projeto de Lei nº 3.734/2009, atendendo-se a

requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, aprovado pela Comissão. Após

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

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 56/2009 na forma do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Lafayette de Andrada) e do Projeto de Lei nº

3.880/2009 na forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Juarez Távora).

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para as reuniões extraordinárias

de hoje, às 14 e às 20 horas, com edital já publicado, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco - Lafayette de

Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 447/2009*

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, emenda ao Projeto de Lei n° 3.864, de 2009, que altera a Lei

n° 18.017, de 8 de janeiro de 2009, que institui a Gratificação Complementar de

Produtividade - GCP, na carreira da Advocacia Pública do Estado.

A Emenda em questão propõe a transferência à Companhia de Habitação do

Estado de Minas Gerais - COHAB-MG, sob a forma de aporte de capital, dos créditos

oriundos do Contrato de Cessão de Crédito celebrado em 30 de abril de 1984, entre

aquela companhia e a extinta Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais -

MINASCAIXA, e a remissão da dívida reconhecida pela COHAB-MG relativa aos

recebimentos de créditos provenientes das correspondentes operações de

financiamento habitacional.

Ressalto que esta proposta faz parte das ações de saneamento econômico-

financeiro da COHAB-MG, mais especificamente , com o propósito de solucionar o



____________________________________________________________________________
1747

desequilíbrio entre ativos e passivos dos financiamentos da companhia, decorrentes

do desmantelamento do Sistema Financeiro de Habitação, expresso de modo claro

na extinção do BNH no ano de 1986 e no agravamento do descompasso entre ativos

e passivos nos financiamentos do setor de habitação.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter a emenda em

questão à elevada análise de seus Nobres Pares.

Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDA Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 3.864/2009

Acrescente-se onde convier:

Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado a transferir à Companhia de Habitação

do Estado de Minas Gerais – COHAB-MG, sob a forma de aporte de capital, os

créditos oriundos do Contrato de Cessão de Crédito celebrado em 30 de abril de

1984, entre a COHAB-MG e a Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais –

MINASCAIXA, transferidos ao Estado de Minas Gerais em decorrência da liquidação

da MINASCAIXA.

Parágrafo único - Em decorrência da transação a que se refere o “caput”, fica o

Poder Executivo autorizado a remir as dívidas reconhecidas pela COHAB-MG,

relativas ao recebimento de créditos provenientes das correspondentes operações de

financiamento habitacional.”

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 448/2009*

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, emenda ao Projeto de Lei nº 3.734, de 2009, que dispõe

sobre a regularização da situação funcional de servidores do Departamento de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais e do Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas Gerais.

Por entendê-lo relevante e para melhor compreensão do conteúdo deste projeto,

faço anexar a Exposição de Motivos elaborada pelos Secretários de Estado de

Planejamento e Gestão e de Fazenda, juntamente com o Presidente do Instituto dos
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Servidores do Estado de Minas Gerais.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a enviar para a análise de

seus Nobres Pares o presente projeto de lei.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

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

de lei que cria o Fundo de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do Estado de Minas

Gerais - FUNAPEC e dá outras providências.

O FUNAPEC objetiva dar suporte financeiro a outro importante programa

governamental destinado aos servidores públicos do Estado, qual seja o Programa

Estadual de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do Estado de Minas Gerais,

destinado a assegurar os benefícios de “pecúlio”, “seguro coletivo” e “seguro do

cônjuge” aos servidores do Estado e seus dependentes, que, ao longo das últimas

décadas, aderiram a tais benefícios.

Trata-se, Senhor Governador, de ação voltada a reformular o plano de benefícios

existente no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, que conta com

expressivo contingente de participantes, cerca de 98 mil integrantes entre servidores

e seus dependentes, que vêm contribuindo com o plano até então definido.

É importante registrar que o pecúlio e os seguros concedidos atualmente pelo

IPSEMG apresentam características específicas que os diferenciam de produtos

ofertados pelas entidades seguradoras do mercado privado, tanto no que se refere à

forma de cálculo dos prêmios quanto à forma de financiamento dos benefícios pagos.

Estas características carecem de aprimoramento, sob pena de tornar tais benefícios

inexequíveis no tempo, frustrando assim a expectativa deste representativo universo

de servidores e seus familiares.

Além disso, ressaltamos a importância de manter absolutamente segregados os

recursos relacionados aos benefícios em questão dos demais recursos do Regime

Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores públicos do Estado de

Minas Gerais, o que não acontece hoje segundo os padrões recomendados para a

espécie.



____________________________________________________________________________
1749

O Regime Próprio de Previdência do Estado, instituído pela Lei Complementar

Estadual nº 64/02, observando os termos da Lei Federal nº 9.717/98, que dispõe

sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de

previdência social, impõe que tais benefícios não podem ser classificados como

previdenciários. Tal imposição, se levada à reflexão quanto ao modelo atualmente

adotado e que ora se pretende corrigir, demonstra de maneira inequívoca a

necessidade de reformulação aos mesmos.

Historicamente, a carteira de seguros e pecúlio foi gerida pelo IPSEMG sob o

regime de caixa. Somente a partir do ano de 2005 foi adotado o regime de

capitalização das reservas, que, mesmo de forma precária, pois não houve a

necessária segregação patrimonial, teve o mérito de agregar à carteira formada as

receitas decorrentes da aplicação do seu superávit operacional. É notório que o

Instituto nunca dispôs da estrutura de capital de cobertura adequada para blindar a

carteira dos riscos demográficos aos quais esses planos estão naturalmente sujeitos.

Não obstante as melhorias de gestão realizadas pelo IPSEMG na

operacionalização da carteira em referência, especialmente no que diz respeito à

informatização das rotinas e redução nos prazos de concessão, entendemos como

necessária a reformulação de tais benefícios, para que tenhamos a segregação

adequada dos riscos a que se submete o Instituto, e assim, garantir tempestivamente

o pagamento dos benefícios devidos aos servidores e aos respectivos dependentes,

inscritos nas carteiras de seguro e pecúlio.

Ademais, apesar dos progressos alcançados, é certo que a constituição de fundo

específico, na forma ora proposta e propugnada nos termos da LCE 91/06, trará

maior transparência à gestão dos planos, permitindo seu necessário aprimoramento e

melhor acompanhamento por parte dos diversos interessados. O modelo ora

proposto, não temos dúvidas, propicia ao IPSEMG melhores condições de honrar

com os demais benefícios previstos em lei para os servidores estaduais.

O Fundo está consubstanciado por princípios que asseguram seu funcionamento,

condições técnicas de fruição, controle e viabilidade econômico-financeira para

pagamento de pecúlio, seguro coletivo e seguro do cônjuge aos servidores e seus

dependentes. Desempenhará função programática deste, Senhor Governador, que
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será outro importante Programa Governamental destinado aos servidores públicos

em nosso Estado, de cunho predominantemente social, pois abrange a possibilidade

de concessão de benefícios a parcela significativa de nossa população.

O FUNAPEC contará com capacidade operativa para atendimento de seus

objetivos, respaldada principalmente pela proposta de formação inicial de seu

patrimônio e participação colegiada em sua administração, ou seja, o Instituto de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais nos papéis de órgão executor

e agente financeiro, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão no papel de

gestora do Fundo e a Secretaria de Estado de Fazenda, à qual se incumbirá da

supervisão financeira.

Se aprovado por nossa laboriosa Casa Legislativa, Senhor Governador, reafirmo

que o projeto ora apresentado propiciará plenas condições para que a Administração

possa proceder ao pagamento dos benefícios de pecúlio e seguros sem incorrer em

riscos demográficos de gestão, assegurando a tranquilidade aos beneficiários,

otimizando ainda mais a gestão de fluxo de caixa do IPSEMG e do Tesouro Estadual,

hoje e no futuro.

Propiciará, num futuro próximo, quem sabe, a possibilidade de se aumentar o

universo de servidores beneficiados, seja pela ampliação do patrimônio do fundo com

recursos do Estado, seja pela participação do mercado privado neste programa,

através de mecanismos que assegurem condições satisfatórias aos beneficiários.

São essas, Senhor Governador, as razões fundamentais para proposição de projeto

de lei em apreço, que ora submetemos à consideração de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão -

Simão Cirineu Dias, Secretário de Estado de Fazenda - Antônio A. Caram Filho -

Presidente do IPSEMG.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 3.734/2009

Acrescente-se onde convier:

Art. ... - Fica criado o Fundo de Assistência ao Pecúlio dos Servidores Públicos do

Estado de Minas Gerais - FUNAPEC, com função programática e objetivo de dar

suporte financeiro ao Programa Estadual de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do
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Estado de Minas Gerais, que se destina a assegurar os benefícios de pecúlio, seguro

coletivo e seguro do cônjuge aos servidores do Estado e seus dependentes, de

acordo com as legislações específicas e regulamentos vigentes na data da

publicação desta lei.

§ 1º - O FUNAPEC rege-se por esta lei, observado o disposto na Lei Complementar

nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

§ 2º - O prazo de duração do FUNAPEC é de trinta anos, podendo ser prorrogado

até a extinção das obrigações.

Art. ... - Serão beneficiários do FUNAPEC os servidores do Estado e seus

dependentes regularmente inscritos nos planos de pecúlio e seguros do Instituto de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG, cujo ingresso

tenha sido efetivado até a data de publicação do Decreto nº 43.336, de 20 de maio de

2003, observados ainda os requisitos estabelecidos nesta lei e em seu regulamento.

Art. ... - São recursos do FUNAPEC:

I - os consignados no orçamento do Estado;

II - os provenientes do saldo financeiro apurado em 31 de dezembro de 2008,

representativo das reservas formadas junto ao patrimônio do IPSEMG, destinadas ao

pagamento de pecúlio, seguro coletivo e seguro do cônjuge;

III - os provenientes de mensalidades de pecúlio e prêmio de seguros pagos por

aqueles definidos nesta lei como beneficiários do FUNAPEC;

IV - os provenientes de outras fontes.

§ 1º - Ocorrendo superávit financeiro do Fundo, apurado ao término de cada

exercício fiscal, será mantido em seu patrimônio, ficando autorizada sua utilização

nos exercícios seguintes.

§ 2º - O Tesouro Estadual assegurará a cobertura de eventuais déficits financeiros

apurados no patrimônio do FUNAPEC, que impossibilitem o pagamento de despesas

com seguros e pecúlio mediante o uso de receitas próprias deste Fundo.

Art. ... - O FUNAPEC, de natureza e individualização contábeis, terá seus recursos

alocados exclusivamente no pagamento de pecúlio, seguro coletivo e seguro do

cônjuge aos servidores e seus dependentes.

Art. ... - O regulamento do FUNAPEC estabelecerá:
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I - as condições para certificação da inscrição daqueles definidos nesta lei como

beneficiários do FUNAPEC;

II - os procedimentos para fixação do valor das mensalidades do pecúlio e dos

seguros;

III - os procedimentos para cobrança do valor das mensalidades;

IV - as condições para pagamento do pecúlio e dos seguros;

V - outros requisitos necessários à adequação e execução do Programa Estadual

de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do Estado de Minas Gerais.

Art. ... - O órgão gestor do FUNAPEC é a Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão – SEPLAG, com as atribuições definidas no regulamento, nos termos da Lei

Complementar nº 91, de 2006.

Art. ... - O Fundo terá como agente executor e agente financeiro o IPSEMG, ao qual

compete:

I - elaborar a proposta orçamentária anual do Fundo, sob orientação do órgão

gestor;

II - providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte no orçamento do Fundo;

III - organizar o cronograma financeiro de receita e despesa do Fundo e

acompanhar a sua execução;

IV - apresentar ao Tribunal de Contas do Estado e a outros órgãos de fiscalização

competentes a prestação anual de contas do Fundo e outros demonstrativos

solicitados por estes órgãos;

V - prestar assistência e orientações aos beneficiários;

VI - promover estudos atuariais relacionados ao Patrimônio do Fundo, informando

os resultados ao órgão gestor;

VII - alocar os recursos observando o fluxo de caixa atuarial estimado dos

desembolsos futuros do Fundo.

VIII - celebrar convênios ou contratos em nome do Fundo, visando desenvolver

atividades vinculadas aos seus objetivos, bem como agilizar a sua operacionalização,

na forma estabelecida no regulamento;

IX - emitir relatórios para o órgão gestor e outros órgãos de fiscalização

competentes relativos às despesas com recursos do Fundo;
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X - informar aos órgãos competentes os valores a serem consignados nas folhas de

pagamentos dos beneficiários, nos termos desta lei e do regulamento, observadas

ainda as normas e prazos afetos ao processamento da folha salarial do Estado.

§ 1º - O ordenador de despesas do Fundo é o Presidente do IPSEMG, admitida a

delegação de competência.

§ 2º - O Fundo arcará integralmente com os custos decorrentes de convênio ou

contrato a que se refere o inciso VIII do “caput” deste artigo.

Art. ... - Cabe à Secretaria de Estado de Fazenda – SEF a supervisão financeira do

agente financeiro, no que se refere à elaboração da proposta orçamentária e do

cronograma financeiro da receita e da despesa do Fundo, bem como da situação

atuarial do FUNAPEC.

Art. ... - Fica instituído o Grupo Coordenador do Fundo com caráter consultivo,

deliberativo e de supervisão do FUNAPEC.

Art. ... - Integram o Grupo Coordenador do Fundo um representante dos seguintes

órgãos e entidade:

I - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG;

II - Secretaria de Estado de Fazenda - SEF;

III - Advocacia-Geral do Estado - AGE; e

IV - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG.

§ 1º - O Grupo Coordenador será presidido pelo representante da SEPLAG, a quem

caberá a decisão em caso de empate nas deliberações.

§ 2º - O Grupo Coordenador reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano e,

extraordinariamente, por convocação do órgão gestor do Fundo ou por decisão da

maioria de seus membros.

§ 3º - Os membros do Grupo Coordenador, bem como os respectivos suplentes,

serão designados pelos titulares dos órgãos de representação para mandato de 2

(dois) anos, sendo permitida a recondução.

Art. ... - O Grupo Coordenador do Fundo tem as seguintes atribuições e

competências:

I - acompanhar a execução orçamentária e financeira do Fundo;

II - manifestar-se sobre assuntos submetidos pelos demais administradores do
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Fundo;

III - propor anualmente a política de investimentos do Fundo, observadas as regras

e os limites de alocação das disponibilidades financeiras impostos pela norma que

venha a definir as regras e limites de alocação dos recursos do Fundo.

IV - deliberar e aprovar, por maioria simples, os atos normativos do Fundo;

V - propor ao órgão gestor, ao agente executor e ao agente financeiro a

readequação ou a extinção do Fundo;

VI - dirimir dúvidas e casos omissos referentes à aplicação de dispositivos legais

pertinentes e sobre aspectos operacionais do Fundo, nos limites da lei;

VII - elaborar e aprovar o seu regimento interno.

Art. ... - Os demonstrativos financeiros do Fundo obedecerão ao disposto na Lei

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e legislação aplicável.

Art. ... - O IPSEMG promoverá a incorporação ao patrimônio do Fundo das receitas

provenientes do saldo financeiro apurado em 31 de dezembro de 2008,

representativo das reservas formadas junto ao patrimônio do IPSEMG, destinadas ao

pagamento de pecúlio, seguro coletivo e seguro do cônjuge, simultaneamente à baixa

dos saldos correspondentes registrados em seu patrimônio, no prazo máximo de

sessenta dias contados da data da publicação desta lei.

Art. ... - O IPSEMG promoverá as alterações estatutárias necessárias em

decorrência desta lei, no prazo de máximo sessenta dias contados da data de sua

publicação.

Art. ... - Caso se evidencie, mediante cálculo atuarial realizado pelo órgão executor,

que a continuidade dos objetivos do FUNAPEC possa acarretar déficits operacionais

por período superior a 3 (três) anos consecutivos, fica o Poder Executivo autorizado a

realizar a extinção antecipada do Fundo, promovendo a alienação dos serviços

referentes ao pecúlio e seguros integrantes Programa Estadual de Assistência ao

Pecúlio dos Servidores do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - A continuidade dos serviços objeto do FUNAPEC deverá ser

facultada aos seus beneficiários e será assegurada pelo Poder Executivo no processo

de alienação, se for o caso.

Art. ... - Ocorrendo a extinção do FUNAPEC seu patrimônio remanescente será
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destinado ao Tesouro Estadual.

Art. ... - Fica autorizada a consignação em folha de pagamento das mensalidades e

demais obrigações financeiras sob responsabilidade do servidor e seus dependentes,

na condição de beneficiários do FUNAPEC.

Parágrafo único - A autorização contida no “caput” é estendida à instituição que

venha a ser habilitada em decorrência da aplicação do dispositivo desta lei que prevê

que em caso de extinção do FUNAPEC seu patrimônio remanescente será destinado

ao Tesouro Estadual.

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

Art. ... - Ficam revogados a alínea “a” do inciso II do art. 18 e os incisos II e III do

art. 24 da Lei nº 9.380, de 18 de dezembro de 1986.”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 3.734/2009. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.119/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Grupo Jocum – Jovens com uma Missão, com sede no Município

de Pitangui.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.119/2009 pretende declarar de utilidade pública o Grupo

Jocum – Jovens com uma Missão, com sede no Município de Pitangui, que tem como

finalidade a melhoria da qualidade de vida das crianças e adolescentes residentes na

localidade, especialmente do segmento mais carente.

Para alcançar suas metas, implementa ações nas áreas da educação, da cultura,

do esporte e do lazer, cria e mantém creches e escolas, busca a integração dos seus
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associados no mercado de trabalho por meio da realização de cursos

profissionalizantes, e oferece assistência material e emocional aos mais

necessitados.

O seu trabalho é executado com base nos princípios da ética e cidadania, pois

objetiva garantir aos seus assistidos o direito de se desenvolverem em um ambiente

saudável, que lhes assegure integridade e dignidade.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade retificar o nome da entidade, adequando-o à forma

consignada no art. 1º do seu estatuto.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.119/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.254/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em tela tem por objetivo

dar denominação de Rodovia Vereador Edson Aguiar Mota à Rodovia LMG-674, que

liga o Município de Ibiaí ao entroncamento da BR-365.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do

art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.254/2009 tem por finalidade dar a denominação de Rodovia

Vereador Edson Aguiar Mota à Rodovia LMG-674, que liga o Município de Ibiaí ao

entroncamento da BR-365.

Edson Aguiar Mota, homem público, foi Vereador do Município de Ibiaí, onde

desenvolveu um trabalho de destaque junto à população. Preocupado com o
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desenvolvimento da cidade, pautou seus trabalhos por melhorar a qualidade de vida

da população. Realizou obras de cunho social que ficaram perpetuadas na memória

dos cidadãos. Quando cumpria seu segundo mandato como Vereador, foi vítima de

acidente fatal no referido trecho.

Por tais razões consideramos apropriada a homenagem que lhe está sendo feita

por meio do projeto de lei apresentado.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.254/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.431/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação à Rodovia LMG-628, entre os entroncamentos das

Rodovias MG-188 e MG-202.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão

deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos termos do art. 103, I, “b”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.431/2009 tem por finalidade dar a denominação de Vereador

Delvito Alves da Silva à Rodovia LMG-628, entre os entroncamentos das Rodovias

MG-188 e MG-202

O homenageado nasceu em 1924, em Morada Nova de Minas, e notabilizou-se na

região por seu trabalho pela melhoria da qualidade de vida da população.

Ingressou na vida pública em 1954, exercendo por três mandatos consecutivos o

cargo de Vereador, chegando a ser Presidente da Câmara Municipal de Morada Nova

de Minas. Foi Diretor-Presidente da Companhia de Força e Luz desse Município,

participando ativamente da construção do primeiro hospital e da fundação, instalação
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e funcionamento do Ginásio Nossa Senhora de Loreto. Quando da construção da

Usina Hidrelétrica de Três Marias, envidou esforços para a população ribeirinha

receber assistência médica e social, a fim de atenuar as consequências da obra,

responsável pela inundação das terras destinadas à formação do lago.

Em 1967, com a consolidação da Capital Federal, transferiu-se para a cidade de

Unaí, onde foi eleito Vice-Prefeito e Vereador, além de exercer os cargos de

Secretário de Obras, Presidente do Hospital Beneficente São José e de Secretário da

Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Unaí.

Destaque-se ainda que, por seu trabalho em prol da educação, recebeu do Ministro

Mário Henrique Simonsen insígnia de Honra ao Mérito.

Portanto, a homenagem que lhe está sendo prestada por intermédio do projeto de

lei em análise é justa e oportuna, demonstrando o reconhecimento da população

pelos relevantes serviços prestados por Delvito Alves da Silva ao Noroeste mineiro.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.431/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.628/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela tem por objetivo dar

denominação de Guadalupe Antônio Cardozo à Rodovia MG-275, no trecho que liga

o Município de Rio Espera ao entroncamento do Município de Lamim.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a esta

Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, “b”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.628/2009 tem por finalidade dar a denominação de Guadalupe

Antônio Cardozo à Rodovia MG-275, no trecho que liga o Município de Rio Espera ao
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entroncamento do Município de Lamim.

O homenageado nasceu no Município de Alto Rio Doce, em 1959, e aí iniciou seus

estudos. Após concluir o ensino básico, transferiu-se para Barbacena, onde ingressou

na faculdade de medicina, formando-se clínico geral em 1987.

Médico carismático, extremamente popular, humanista e solidário, Dr. Antônio,

como era conhecido, conquistou a simpatia e a admiração da população de Rio

Espera, cidade onde exerceu a medicina por 17 anos.

Ingressou na política e, em 1996, foi eleito Prefeito do Município de Rio Espera por

dois mandatos, sempre com expressiva votação. Desenvolveu trabalhos que

deixaram marcas positivas nas áreas de saúde, educação, lazer, turismo, entre

outras, procurando atender sempre àqueles que o procuravam, tanto como prefeito,

quanto como médico.

Diante dessas considerações, a homenagem que lhe está sendo feita por

intermédio do projeto de lei em análise pretende demonstrar o reconhecimento aos

relevantes serviços prestados a essa comunidade.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.628/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.789/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Genaro, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Casa de Arte e Inclusão Social – Cais –, com sede no Município de

Santana do Paraíso.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 3.789/2009 pretende declarar de utilidade pública a Casa de

Arte e Inclusão Social – Cais –, com sede no Município de Santana do Paraíso, que

tem como finalidade a prática de ações que contribuam para preservar a memória

cultural da localidade.

Para alcançar seu objetivo, promove atividades nas áreas da cultura e da

educação, luta pela conservação do patrimônio histórico e artístico, proporciona a

inserção dos seus associados no mercado de trabalho e atua na promoção da ética,

da cidadania, dos direitos humanos e de outros valores universais.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade dar nova redação ao art. 1º do projeto, para adequar sua

redação à técnica legislativa.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.789/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.808/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O Governador do Estado encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagem nº

409/2009, o projeto de lei em epígrafe, que contém a Revisão do Plano Plurianual de

Ação Governamental – PPAG 2008-2011, para o exercício 2010.

Publicado em 2/10/2009, foi o projeto distribuído a esta Comissão, em

conformidade com o art. 160 da Constituição do Estado e com o art. 204, “caput”, do

Regimento Interno.

Em obediência ao rito previsto no § 2º do art. 204 do Regimento Interno, foi

concedido prazo de 20 dias para a apresentação de emendas, que foi prorrogado por

acordo do Colégio de Líderes. Foram recebidas, nesse período, 315 emendas.

Nos termos do § 5º do art. 204 do Regimento Interno, esta Comissão passa a

analisar o projeto e as emendas apresentadas.
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Fundamentação

O Plano Plurianual de Ação Governamental 2008-2011 – PPAG –, em consonância

com o art. 154 da Constituição do Estado, contém a operacionalização, em

programas e ações, da estratégia delineada no Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado – PMDI –, cuja atualização, para o período 2007-2023, tramitou nesta Casa

em 2007, dando origem à Lei n° 17.007, de 28/9/2007 . O Projeto de Lei nº 3.808/2009

dispõe sobre a revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2010, conforme determina o

art. 7º da lei 17.347, de 16/1/2008, apresentando, de forma consolidada, as

alterações promovidas nas diretrizes, objetivos, indicadores, programas, ações e

metas da administração pública estadual para o período 2008-2011, exercício 2010. A

revisão anual do PPAG busca, dessa forma, incorporar os ajustes necessários para o

aprofundamento e a implementação da estratégia de desenvolvimento definida no

PMDI e no PPAG, com reflexos no Orçamento de 2010.

Em razão da integração entre os instrumentos de planejamento do Estado – PMDI,

PPAG e Lei Orçamentária para o exercício de 2010 –, a chamada “Segunda Geração

do Choque de Gestão” tem como principal característica o foco nos resultados das

políticas públicas. Conforme o disposto no PMDI, o modelo de gestão estratégica do

Estado delimita 11 áreas de resultado¹. Essas áreas de resultado são sustentadas por

dois pilares, quais sejam a qualidade e a inovação em gestão pública e a qualidade

fiscal, os quais também organizam programas e ações da administração pública.

A gestão e a alocação estratégica dos recursos públicos no âmbito das áreas de

resultado definidas na atualização do PMDI 2007-2023 constituem três grandes

conjuntos de programas, classificados quanto ao seu posicionamento no mapa

estratégico do PMDI 2007-2023. Os Programas Estruturadores representam os

programas estratégicos de cada área de resultado, nos quais são alocados

prioritariamente os recursos estaduais e dos quais se esperam os maiores impactos,

em termos de eficiência, eficácia e efetividade da ação do Estado. Por essa razão, os

programas estruturadores compõem o eixo fundamental de atuação do governo, com

vistas a garantir a operacionalização dos objetivos fixados no PMDI. Os Programas

Associados, por sua vez, referem-se aos programas dotados de colaboração

sinérgica com os estruturadores, tendo em vista o alcance dos objetivos estratégicos
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do PMDI e a consonância com a visão de futuro que o informa. Desse modo, esses

programas devem buscar, tanto quanto os estruturadores, os resultados finalísticos

estabelecidos e esperados no âmbito de cada área de resultados. Por fim, os

Programas Especiais não apresentam identificação evidente no mapa estratégico das

áreas de resultado, mas são de suma importância para a administração estadual, na

medida em que incluem as prioridades setoriais que não estão diretamente

vinculadas à estratégia global do Governo. Incluem-se nesse conjunto os programas

padronizados Apoio à Administração Pública – 701 – e Obrigações Especiais – 702 –,

em que se destacam, respectivamente, as despesas de pessoal e as despesas com

inativos; os programas desenvolvidos pelos demais Poderes; e os programas que

tenham como foco a manutenção da própria máquina pública, representada por seus

processos, estruturas e servidores.

A partir da perspectiva que essa classificação oferece, torna-se possível monitorar e

avaliar a execução do PPAG sob a ótica estabelecida no PMDI. Dessa maneira,

desencadeia-se o alinhamento efetivo dos instrumentos de planejamento

constitucionalmente previstos: o PMDI, com a definição do planejamento superior da

administração pública estadual e os resultados a serem perseguidos; o PPAG, com a

sistematização de um conjunto de programas que contribuem para a

operacionalização dessa estratégia; e a Lei Orçamentária Anual (Projeto de Lei nº

3.809/2009), à qual compete a alocação dos recursos nas ações executadas pelo

Estado.

A revisão do PPAG constitui um processo necessário à implementação da

estratégia corporificada no Plano. Conceitualmente, o planejamento é uma atividade

prospectiva, que se faz com base em diagnósticos e ações desenvolvidas para a

consecução de objetivos delineados para o alcance de uma visão de futuro. Com

base nisso, é formulada a estratégia que indica o caminho a ser seguido para o

alcance dos objetivos propostos. A revisão da estratégia, em razão de mudanças nas

macrovariáveis que balizam o planejamento, é uma decorrência lógica que promove a

adequação do plano à realidade. O processo de revisão instituído pela Lei nº 17.347,

de 2008, ao lado do monitoramento, é mais uma inovação que assegura a efetividade

da função de planejamento.
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O potencial desse instrumento desponta se atentarmos para o contexto econômico-

fiscal do Estado no ano de 2009. Pode-se afirmar que se verificou aqui o que, no

PMDI, é caracterizado como um cenário de superação de adversidades. O contexto

externo foi extremamente desfavorável às finanças do Estado. Os indicadores

revelam que, comparando-se o período de janeiro a março de 2009 com igual período

de 2008, registrou-se em Minas Gerais uma retração do PIB de 5,5%, enquanto no

Brasil a queda foi de 1,8%. Isso confirma a maior intensidade dos efeitos da crise no

Estado de Minas Gerais. Dado que o ajuste orçamentário nesse contexto de crise é

limitado em razão das despesas incomprimíveis – aquelas que não podem sofrer

contingenciamentos, em razão de vinculações legais ou contratuais –, os

investimentos em despesas de capital, que mobilizam grande parte dos recursos

destinada à carteira de Projetos Estruturadores, passam a ser a margem de ajuste do

governo.

Dessa forma, em face da mudança de cenários, era imperioso que se fizesse a

revisão da estratégia. Sendo esse um problema que envolve prioridades de governo,

sua natureza política não pode ser desconsiderada, razão pela qual se justifica o

envolvimento e empenho desta Casa na busca de soluções adequadas ao seu

equacionamento. Ressalte-se que, ao longo deste ano, foram realizadas as seguintes

atividades com esse propósito: a Comissão Extraordinária para o Enfrentamento da

Crise, as audiências públicas de monitoramento dos Projetos Estruturadores, em que

se discutiu a execução orçamentária dos projetos, bem como os critérios de

contingenciamento, e, ainda, debates e reuniões nas comissões temáticas, as quais,

direta ou indiretamente, se debruçaram sobre o impacto da crise financeira. A revisão

do PPAG é o fecho de todo esse processo, sendo a oportunidade para que as

sugestões e propostas se revistam de concretude.

Cabe destacar ainda a participação popular no processo de revisão do PPAG 2008-

2011 para o exercício 2010. Ao longo dos meses de outubro e novembro, esta Casa

promoveu audiências públicas no interior e na capital com vistas a discutir as ações

do PPAG, bem como colher sugestões para o seu aprimoramento. Desse processo,

resultaram 261 propostas populares que, após análise da Comissão de Participação

de Popular, foram transformadas em 192 Propostas de Ação Legislativa, que geraram
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99 emendas ao projeto de revisão do PPAG e 81 emendas ao projeto de lei

orçamentária.

Importante salientar que, por ocasião das audiências, das discussões entre os

gestores dos Projetos Estruturadores e a sociedade civil, sobressaiu a necessidade

de que as políticas adotem um desenho mais intersetorial por meio de uma gestão

integrada. Além disso, uma vez que é possível observar bons resultados em

programas implementados em regiões específicas, surge a necessidade de sua

expansão para outras regiões do Estado. É o caso, por exemplo, do Programa

Travessia. Assim, pode-se dizer que, por meio da participação popular, o processo de

revisão do PPAG confere maior legitimidade e eficácia às escolhas públicas, além de

promover a transparência e o controle social das ações de governo.

Os recursos alocados no plano totalizam quase 48 bilhões de reais, distribuídos em

despesas de custeio e capital. Uma análise dos gastos por área de resultado

evidencia a coerência da estratégia de longo prazo do governo: educação de

qualidade, vida saudável e investimento e valor agregado da produção

correspondem, respectivamente, a 9, 8 e 7% dos recursos alocados, inferior apenas

aos Programas Especiais, que concentram as despesas de pessoal e serviços da

dívida pública – 66% do total. A vinculação constitucional de recursos explica em

parte esses percentuais. Cabe salientar, no entanto, que a concentração de recursos

nessas áreas também pode ser explicada com base no diagnóstico que baliza o

PMDI. Um dos entraves para o crescimento econômico do Estado na década

passada está relacionado à baixa produtividade do trabalhador – que tem como

variáveis explicativas a saúde e a educação – e as precárias condições de

infraestrutura, que encarecem o custo da produção no Estado. O investimento nessas

áreas reforça a idéia de que o diagnóstico do plano explica as prioridades da agenda

de governo.

À área de resultado defesa social foram destinados, por sua vez, 2% dos recursos

previstos. Se considerarmos as despesas com pessoal, classificadas como

Programas Especiais, os recursos despendidos em segurança pública tornam-se

ainda mais significativos. Isso confirma que o enfrentamento da criminalidade tem se

tornado um tema que, cada vez mais, adquire importância na agenda governamental.



____________________________________________________________________________
1765

Nesse ponto, é importante destacar que as ações de governo voltadas para a

integração dos órgãos de segurança demanda uma parte considerável dos recursos

nessa área, ao lado da expansão e da modernização do sistema prisional.

A qualidade e inovação em gestão pública, que concentra recursos equivalentes a

1,2% do total, aponta outro item prioritário na agenda de governo. A construção da

cidade administrativa exemplifica os esforços de modernização da gestão por meio da

redução de custos e integração dos setores administrativos.

Constata-se, assim, que o PPAG espelha as prioridades de governo estabelecidas

estrategicamente. A tramitação do Plano nesta Casa confere a esse processo uma

dimensão política, essencial para que as escolhas de governo sejam transparentes e

fundamentadas. Importa dizer também que a contribuição parlamentar promove a

adequação do plano, seja no que se refere à priorização de temas e regiões não

previstas inicialmente no planejamento, seja pelo respaldo político às escolhas do

governo.

Foram apresentadas, neste ano, 316 emendas ao projeto de lei de revisão do

PPAG 2008-2011, exercício 2010, sendo 163 apresentadas por parlamentares,

correspondentes às emendas nºs 1 a 163, 99 de autoria da Comissão de Participação

Popular, correspondentes às emendas nºs 164 a 262, e 54 apresentadas neste

parecer, correspondentes às emendas nºs 263 a 316.

Tendo em vista a escassez de recursos ordinários livres, foram rejeitadas algumas

emendas parlamentares que acarretariam grande impacto orçamentário. Outras

emendas sofreram rejeição devido à impertinência ao planejamento do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº

3.808/2009 com as Emendas nºs 108, 166 a 168, 170, 171, 176, 179, 180, 183, 184,

188, 189, 191, 192, 198, 199, 201, 204, 206, 207, 213, 215, 218 a 222, 224 a 227,

230, 231, 233, 234, 236, 240, 241, 245, 256 a 258 e 260 a 262 apresentadas por

parlamentares e pela Comissão de Participação Popular; as Emendas nºs 263 a 316,

as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 16, 24, 40, 44, 51, 77, 78, 82, 83, 95, 97, 110,

120, 134, 147, 164, 165, 169, 173, 174, 177, 182, 185 a 187, 190, 193, 195 a 197,

200, 202, 203, 205, 208, 209, 211, 212, 216, 217, 223, 228, 232, 235, 237 a 239, 242
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a 244, 246, 251 a 253, e as Subemendas nºs 1 e 2 às Emenda nºs 175 e 194,

apresentadas neste parecer; e pela rejeição das Emendas nºs 2, 3, 5, 8 a 15, 17 a 23,

25 a 39, 41 a 43, 45 a 50, 52 a 62, 65 a 71, 73, 74, 76, 80, 87, 89 a 94, 98 a 105, 107,

109, 112, 113, 115 a 119, 121 a 133, 135, 137 a 140, 142, 144 a 146, 148 a 151, 153

a 162, 172, 178, 214 e 254.

As Emendas nºs 1, 4, 6, 7, 63, 64, 72, 75, 79, 81, 84 a 86, 88, 96, 106, 111, 114,

136, 141, 143, 152, 163, 181, 210, 229, 247 a 250, 255 e 259 ficam prejudicadas pela

aprovação das emendas e subemendas com parecer favorável desta Comissão,

conforme se segue: a Emenda nº 1, com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda

nº 209; as Emendas nºs 4, 6 e 7, com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº

238; a Emenda nº 63; com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 44; as

Emenda nºs 64 e 259, com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 208; a

Emenda nº 72, com a aprovação da Emenda nº 257; as Emenda nºs 75 e 111, com a

aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 97; a Emenda nº 79, com a aprovação

da Subemenda nº 1 à Emenda nº 78; a Emenda nº 81, com a aprovação da

Subemenda nº 1 à Emenda nº 217; as Emendas nºs 84, 85, 86, 96 e 163, com a

aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 83; as Emenda nºs 88 e 136, com a

aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 169; as Emenda nºs 106 e 143, com a

aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 251; a Emenda nº 114, com a aprovação

da Subemenda nº 1 à Emenda nº 185; a Emenda nº 141, com a aprovação da

Subemenda nº 1 à Emenda nº 195; a Emenda nº 152, com a aprovação da Emenda

nº 220; a Emenda nº 181, com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 173; a

Emenda nº 210, com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 193; a Emenda

nº 229, com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 177; a Emenda nº 247,

com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 242; as Emenda nºs 248, 249 e

255, com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 237; a Emenda nº 250, com

a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 228.

Informamos que, com a aprovação das subemendas, ficam prejudicadas as

respectivas emendas.

Emenda nº 16 - 1

Programa: 117 - Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda - Ação: 4149 -
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Qualificação SOCIAL e Profissional do Trabalhador

Mudança de finalidade para: qualificar e requalificar os trabalhadores de todas as

faixas etárias, de modo a contribuir para a sua inserção no mercado de trabalho, com

recursos do convênio com o ministério do trabalho e emprego, por meio do fundo de

amparo ao trabalhador com garantia de módulo específico para emigrantes

retornados.

------------------------------

Emenda nº 24 - 1

Programa: 016 - DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS - Ação: 1396 -

SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              1        201.000              0              0

Mata              0              0              0              0

Norte              0              0              0              0

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Reserva de Contingência

Justificativa: A emenda em apreço visa contemplar com sinalização turística o

Município de Sabará.

------------------------------

Emenda nº 40 - 1

Programa: 240 - ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL - Ação: 4190 -

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba            279        128.898            279        128.898

Central          2.300      1.065.847          2.300      1.065.847

Centro Oeste            238        109.956            238        109.956

Jequitinh/Mucuri             22         10.164             22         10.164

Mata            134         61.908            134         61.908

Noroeste            244        112.728            244        112.728
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Norte de Minas            233        107.646            233        107.646

Rio Doce            238        109.956            238        109.956

Sul de Minas          1.666        769.692          1.666        769.692

Triângulo            311        143.682            311        143.682

Justificativa: A emenda possibilitará que os Municípios integrantes da região do Rio

Doce sejam contemplados com o oferecimento de cursos de formação profissional.

------------------------------

Emenda nº 44 - 1

Programa: 033 - POUPANÇA JOVEM - Ação: 1049 - MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA POR ENTIDADE EXTERNA

Mudança de finalidade para: AVALIAR A EFETIVIDADE E OS RESULTADOS DO

PROGRAMA, BEM COMO MONITORAR A EXECUÇÃO DAS AÇÕES

DESENVOLVIDAS PELOS MUNICÍPIOS, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DESSES

DADOS.

------------------------------

Emenda nº 51 - 1

Programa: 154 - MINAS JOVEM PROTAGONISTA - Ação: 4096 - ALIANÇA

SOCIAL ESTRATÉGICA PELO JOVEM

Mudança de finalidade para: PROMOVER A INTEGRAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO

DO JOVEM NO PROCESSO SOCIAL, ECONÔMICO E POLÍTICO DO ESTADO

VISANDO A FORMAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES DE INCLUSÃO E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

SUSTENTÁVEL.

------------------------------

Emenda nº 77 - 1

Programa: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG - Ação:

1328 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E DOS

CÂMPUS DA UEMG

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Mata              1          1.000              0              0
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Triângulo              3     18.898.103              0              0

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Reserva de Contingência

Justificativa: Implantar o CÂMPUS da Uemg em Leopoldina.

------------------------------

Emenda nº 78 - 1

Programa: 216 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS - Ação: 4139 -

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              1          1.000

Estadual              9        980.000             10      1.040.000

Mata              2         20.000              0              0

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda nº 82 - 1

Programa: 727 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - Ação: 1118 - CONSTRUÇÃO,

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              2      5.000.000              4      2.000.000

Centro Oeste              1          1.000              1        100.000

Mata              0              0              0              0

Sul de Minas              0              0              0              0

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda nº 83 - 1

Programa: 056 - POTENCIALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA DA

FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL - Ação: 1272 - PAVIMENTAÇÃO E
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RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS EM OUTRAS REGIÕES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1        300.000              0              0

Centro Oeste              9      2.005.000              2     18.035.000

Sul de Minas              0              0              2     11.500.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 305.000,00 - Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda nº 95 - 1

Programa: 727 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Ação: .... - ELABORAÇÃO DE PROJETOS VISANDO A AMPLIAÇÃO DO CÂMPUS

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI EM DIVINÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E

OBRAS PÚBLICAS

Finalidade: ELABORAR PROJETOS ARQUITETÔNICOS E EXECUTIVOS PARA

AMPLIAR O CÂMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, NO

MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

Produto: PROJETO ELABORADO

Unidade de medida: PROJETO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Centro Oeste              1          1.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Reserva de Contingência

Justificativa: Restaura Ação 1045.

ELABORAR PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DO CÂMPUS DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

------------------------------

Emenda nº 97 - 1

Programa: 149 - INCENTIVO AO DESPORTO - Ação: 4166 - CAMPOS DE LUZ
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Mudança de finalidade para: REVITALIZAR CAMPOS DE FUTEBOL, INCLUINDO

OS DE FUTEBOL AMADOR, PARA QUE POSSA OFERECER AO CIDADÃO A

POSSIBILIDADE DE PRATICAR ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER

CONTRIBUINDO DESTA FORMA PARA Á INTEGRAÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DA

PRÁTICA DO ESPORTE.

Mudança de produto para: CAMPO DE FUTEBOL REVITALIZADO E ILUMINADO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual             50      3.000.000             50      3.105.000

Justificativa: garantir a revitalização dos campos de futebol, inclusive de futebol

amador, com iluminação, plantio de grama e instalação de alambrado.

------------------------------

Emenda nº 110 - 1

Programa: 123 - FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL - Ação: 4155 -

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E ARTE - ESPAÇO CULTURARTE

Mudança de nome para: IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DE

RIBEIRÃO DAS NEVES- ESPAÇO CULTURARTE

Mudança de produto para: CENTRO CULTURAL IMPLANTADO.

Mudança de unidade de medida para: % (PERCENTUAL) DE REALIZAÇÃO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1          1.000              0              0

------------------------------

Emenda nº 120 - 1

Programa: 242 - SUPERVISÃO E EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR

Ação: .... - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PÚBLICA

EM GOVERNADOR VALADARES

Unidade Orçamentária: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Finalidade: PROPORCIONAR A POPULAÇÃO DA REGIÃO ACESSO AO ENSINO

SUPERIOR PÚBLICO, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL
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Produto: UNIVERSIDADE IMPLANTADA

Unidade de medida: UNIVERSIDADE

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Rio Doce              1          1.000              1          1.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Reserva de Contingência

Justificativa: Restaura a ação 1038, excluida no projeto de revisão PPAG 2008-

2011, exercício 2010.

Há tempos a região do Vale do Rio Doce aguarda a conclusão dos projetos para a

instalação definitiva da universidade pública no Município de Governador Valadares.

------------------------------

Emenda nº 134 - 1

Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA - Ação: 4521 - PROMOÇÃO DO MINAS

OLÍMPICA NOVA GERAÇÃO

Mudança de finalidade para: PROMOVER A AMPLA MOBILIZAÇÃO DAS

CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 7 E 14 ANOS,

INCLUSIVE COM DEFICIÊNCIA E PORTADORAS DE TRANSTORNOS MENTAIS,

PRIORITARIAMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL. DAR

ÊNFASE À FORMAÇÃO DOS VALORES DE CIDADANIA ATRAVÉS DA

EDUCAÇÃO PELO ESPORTE.

------------------------------

Emenda nº 147 - 1

Programa: 773 - PROGRAMA PREVENTIVO EM SAÚDE OCUPACIONAL - Ação:

4650 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS OCUPACIONAIS

Mudança de finalidade para: PROMOVER E MANTER A SAÚDE DOS

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI Nº

16192 DE 2006, POR MEIO DE LEVANTAMENTOS AMBIENTAIS,

TREINAMENTOS, EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL E OUTRAS

AÇÕES ESPECIFICAS E CONSEQÜENTEMENTE, REDUZIR O ABSENTEÍSMO;

REDUZIR E EVITAR O AGRAVAMENTO DE DOENÇAS OSTEOMUSCULARES
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RELACIONADAS AO TRABALHO E DE PATOLOGIAS RELACIONADAS AO USO

PROFISSIONAL DA VOZ.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central          2.500        222.076          2.500        399.000

------------------------------

Emenda nº 164 - 1

Programa: 057 - PROGRAMA DE AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA

DOS CORREDORES DE TRANSPORTE - Ação: 1158 - ADEQUAÇÃO E AUMENTO

DA CAPACIDADE VIÁRIA

Mudança de finalidade para:

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              1         10.000              0              0

Sul de Minas              1          1.000              0              0

Triângulo              1          1.000              0              0

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 2.000,00 - Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda nº 165 - 1

Programa: 056 - POTENCIALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA DA

FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL - Ação: 1353 - PAVIMENTAÇÃO E

RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS NO TRIÂNGULO E ALTO-PARANAÍBA

Mudança de finalidade para:

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              0              0              0     16.667.000

Triângulo              4     27.955.039              6    122.994.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 3.000,00 - Reserva de Contingência

Justificativa: Através da PPP Usina Coruripe, não é necessário "obra de arte"
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(ponte) e a distância é pequena: de 5 a 6 km.

A ligação asfáltica da MG 255 até a Vila Coqueiros beneficiará os moradores da

comunidade de 500 habitantes, com estrutura de escola municipal, PSF, e a usina de

açúcar e álcool a 10 km, com transporte de trabalhadores e cana de açúcar até a

usina.

------------------------------

Emenda nº 169 - 1

Programa: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação: .... - APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS E TUTELARES DA CRIANÇA E

DO ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Finalidade: APOIO TÉCNICO-FINANCEIRO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOS TUTELARES.

Produto: CONSELHO APOIADO

Unidade de medida: CONSELHO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            105        600.000            105        600.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 600.000,00 - Reserva de Contingência

Justificativa: Restaura ação 2005.

O Ministério Público exige dos municípios boas instalações, sendo necessário

custos com aluguéis. Além disso, os conselhos tutelares não possuem infraestrutura

adequada para atendimento a crianças e adolescentes, sendo necessário equipar

conselhos para o atendimento ao sistema de garantia de direitos.

------------------------------

Emenda nº 173 - 1

Programa: 057 - PROGRAMA DE AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA

DOS CORREDORES DE TRANSPORTE - Ação: 1157 - PAVIMENTAÇÃO E

MELHORAMENTO DE LIGAÇÕES FALTANTES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinh/Mucuri              1        110.000              0              0

Norte de Minas              3         30.000              0              0

Sul de Minas              1     15.610.000              0              0

------------------------------

Emenda nº 174 - 1

Programa: 026 - MINAS AVANÇA - Ação: 4141 - DESENVOLVIMENTO DO

MODAL AEROVIÁRIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              0              0              2      3.065.000

Central              0              0              2     18.650.000

Centro Oeste              1      7.990.000              3      7.242.070

Jequitinh/Mucuri              0              0              4      5.509.400

Mata              0              0              3      3.541.100

Noroeste              0              0              2      6.257.000

Norte de Minas              1      7.700.000              3      6.144.800

Rio Doce              0              0              3      4.984.300

Sul de Minas              0         10.000              5     10.315.000

Triângulo              0              0              1      3.656.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Reserva de Contingência

Justificativa: Com a ampliação e melhoria na pista do aeroporto de Poços de

Caldas, companhias, de aviação comercial poderão trazer voos regulares para a

região.

------------------------------

Emenda nº 175 - 1

Programa: 727 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - Ação: 1358 - CONSTRUÇÃO,

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE

MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1         10.000              1        500.000

Triângulo              1          1.000              0              0

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda nº 175 -2

Programa: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA - Ação: 4232 - POLICIAMENTO

OSTENSIVO GERAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba        204.613      2.154.282        222.961      2.116.637

Central      2.510.349     26.430.419      .786.291     26.451.151

Centro Oeste        430.356      4.531.039        487.776      4.630.616

Jequitinh/Mucuri        139.796      1.471.851        150.883      1.432.384

Mata        619.281      6.520.151        683.503      6.488.717

Noroeste        113.351      1.193.425        125.656      1.192.918

Norte de Minas        217.819      2.293.322        235.652      2.237.117

Rio Doce        474.442      4.995.200        547.484      5.197.440

Sul de Minas        839.921      8.843.175        924.868      8.780.067

Triângulo        519.130      5.465.708        509.993      4.841.525

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda nº 177 - 1

Programa: 028 - MINAS SEM FOME - Ação: 4367 - CAPACITAÇÃO DE JOVENS

RURAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba             40          9.400             40          9.400

Central            195         47.000            195         47.000
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Centro Oeste             40          9.400             40          9.400

Estadual              0              0          1.500        360.000

Jequitinh/Mucuri            156         37.500            117         28.800

Mata            291         70.000            291         70.000

Noroeste             40          9.400             40          9.400

Norte de Minas            156         37.500            195         47.000

Rio Doce            117         28.000            117         28.800

Sul de Minas            195         47.000            195         47.000

Triângulo             78         18.800             78         18.800

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 14.000,00 - Reserva de Contingência

Justificativa: adequar as metas física e financeira à demanda de qualificação de

jovens rurais das regiões Mata e Jequitinhonha/Mucuri.

------------------------------

Emenda nº 182 - 1

Programa: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS - Ação: 1068 - APOIO A IMPLANTACAO

DE SISTEMAS DE DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA - MINAS SEM LIXÕES

Mudança de produto para: % População urbana atendida

Mudança de unidade de medida para: PERCENTUAL

Justificativa: O produto proposto (% População urbana atendida ) retrata melhor a

finalidade da ação.

------------------------------

Emenda nº 185 - 1

Programa: 189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA POLÍCIA

JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL - Ação: 1329 - CONSTRUÇÃO E

ADEQUAÇÃO FÍSICA DE GRANDE PORTE DE UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1         11.000              0              0

Mata              1         10.000              0              0

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 11.000,00 - Reserva de Contingência

Justificativa: Necessidade de adequar as instalações e de construir nova unidade

para o IML em Juiz de Fora e em Ribeirão das Neves.

------------------------------

Emenda nº 186 - 1

Programa: 028 - MINAS SEM FOME

Ação: .... - Apoio à produção de alimentos e à capacitação em comunidades

indígenas e quilombolas

Unidade Orçamentária: 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Implantar pequenos projetos de apoio visando ao desenvolvimento

sustentável da agricultura familiar desenvolvida por indígenas e quilombolas,

disponibilizar recursos para condução das atividades inerentes ao programa e prover

sementes, inclusive crioulas, para comercialização e complementação e melhoria

nutricional da alimentação.

Produto: COMUNIDADE ATENDIDA

Unidade de medida: COMUNIDADE

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual             30        100.000             30        100.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Reserva de Contingência

Justificativa: Apesar de as comunidades indígenas e quilombolas integrarem a

Agricultura Familiar, verifica-se que elas não se inserem adequadamente no

programa em questão, sendo necessário criar ação específica para esse público.

------------------------------

Emenda nº 187 - 1

Programa: 144 - DESENVOLVIMENTO DA REFORMA AGRÁRIA

Ação: .... - Apoio à regularização fundiária de áreas ocupadas por comunidades

indígenas e quilombolas

Unidade Orçamentária: 2411 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS
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GERAIS

Finalidade: apoiar a execução de atividades técnicas de identificação, discriminação

e regularização das áreas ocupadas por comunidades quilombolas e indígenas.

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            500        100.000            500        100.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Reserva de Contingência

Justificativa: Restaura a Ação 4039.

Em Minas Gerais encontram-se 10 comunidades indígenas e 465 comunidades

quiliombolas. O processo de regularização fundiária ainda não foi concluído, portanto,

há que se restaurar a ação 4039.

------------------------------

Emenda nº 190 - 1

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE

DEFESA SOCIAL - Ação: 1037 - MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES

OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (CBM)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              0              0              1      2.764.599

Jequitinh/Mucuri              1         50.000              1         50.000

Norte de Minas              1      2.545.550              1      2.545.550

Triângulo              1         50.000              1         50.000

Justificativa: Garantia de aumento da capilaridade do Corpo de Bombeiros no

território mineiro, o que contribui para a ampliação dos setores de prevenção e para a

otimização da capacidade de resposta às demandas regionais.

------------------------------

Emenda nº 193 - 1

Programa: 026 - MINAS AVANÇA - Ação: 1342 - INVESTIMENTOS ESPECIAIS EM
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MUNICÍPIOS ESTRATÉGICOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1     12.990.000              0              0

Mata              0        100.000              0              0

Sul de Minas              1      2.440.000              0              0

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 440.000,00 - Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda nº 194 - 1

Programa: 044 - REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Ação: .... - Construção da Unidade de Internação do Hospital Universitário da

Universidade Federal de Juiz de Fora

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: Aumentar a oferta de serviços na Região da Mata para o Sistema Único

de Saúde - SUS na média e alta complexidade e contribuir para a formação dos

profissionais para atuarem no SUS.

Produto: Unidade Hospitalar Construída

Unidade de medida: Unidade

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Mata              1         10.000              1         10.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda nº 194 - 2

Programa: 044 - REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - Ação: 4308 -

FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SISTEMA

ÚNICO DE SAÚDE - PRO-HOSP

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011
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Alto Paranaíba              4      3.712.392              4      3.712.392

Central             25     35.101.815             25     35.101.815

Centro Oeste              7      5.996.457              7      5.996.457

Estadual             25     34.490.303             25     34.490.303

Jequitinh/Mucuri             12      7.621.409             12      7.621.409

Mata             10     12.008.883             10     12.008.883

Noroeste              1      2.181.768              1      2.181.768

Norte de Minas             15     11.846.804             15     11.846.804

Rio Doce             13     10.289.663             13     10.289.663

Sul de Minas             10     13.482.516             10     13.482.516

Triângulo              7      7.767.990              7      7.767.990

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.500.000,00 - Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda nº 195 - 1

Programa: 004 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - Ação: 1205

- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              3     28.675.000              0              0

Noroeste              1         10.000              1      9.000.000

Rio Doce              1          1.000              1      9.000.000

Sul de Minas              1         10.000              1      9.000.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 31.000,00 - Reserva de Contingência

Justificativa: Necessidade de ampliação de vagas nas regiões Central, Noroeste de

Minas, Rio Doce e Sul de Minas.

------------------------------

Emenda nº 196 - 1

Programa: 004 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - Ação: 4362

- APRIMORAMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DAS MEDIDAS DE MEIO
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ABERTO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central            200        323.600            200        338.600

Estadual          1.000        515.150          1.300        615.150

Mata             60        100.000             60        105.000

Norte de Minas             80        102.250             80        107.250

Rio Doce             60        100.000             60        105.000

Sul de Minas             80        112.000             80        117.000

Triângulo            120        147.000            120        152.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda nº 197 - 1

Programa: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Ação: .... - APOIO À COMERCIALIZAÇÃO POR MEIO DE FEIRAS DE ECONOMIA

POPULAR SOLIDÁRIA (EPS)

Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: INSTALAR FEIRAS REGIONAIS DA ECONOMIA POPULAR

SOLIDÁRIA E PROMOVER A COMERCIALIZAÇÃO DESSES PRODUTOS, BEM

COMO APOIAR OS FÓRUNS REGIONAIS DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA

NO ESTADO

Produto: FEIRA REGIONAL INSTALADA

Unidade de medida: FEIRA REGIONAL

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              1         35.000              1         35.000

Central              1         35.000              1         35.000

Centro Oeste              1         35.000              1         35.000

Jequitinh/Mucuri              1         35.000              1         35.000
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Mata              1         35.000              1         35.000

Noroeste              1         35.000              1         35.000

Norte de Minas              1         35.000              1         35.000

Rio Doce              1         35.000              1         35.000

Sul de Minas              1         35.000              1         35.000

Triângulo              1         35.000              1         35.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 350.000,00 - Reserva de Contingência

Justificativa: Restaura a ação 1042

------------------------------

Emenda nº 200 - 1

Programa: 732 - SEGURANÇA ALIMENTAR - Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DAS

ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS -

CONSEA/MG

Mudança de finalidade para: COORDENAR AS AÇÕES DO CONSELHO DE

SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS - CONSEA/MG - E APOIAR AS

COMISSÕES REGIONAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

SUSTENTÁVEL - CRSANS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central             26        525.000             26        650.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 125.000,00 - Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda nº 202 - 1

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: .... - Implantação do Centro de Tradição Cultural do Jequitinhonha

Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade: Implantação do Centro de Tradição Cultural do Vale do Jequitinhonha,

no Município de Itaobim, que congregue e interaja com os diversos movimentos

culturais da região, e que seja utilizado para encontros, apresentações e exposições
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culturais, bem como para a venda de artesanato.

Produto: CENTRO CULTURAL IMPLANTADO

Unidade de medida: CENTRO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinh/Mucuri              1        500.000              1        500.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Reserva de Contingência

Justificativa: O Vale do Jequitinhonha carece de um centro cultural de característica

regional e que englobe as diversas manifestações culturais da região. A ideia é que o

Centro de Tradição Cultural do Jequitinhonha possa ser também um local de venda

do artesanato local, propiciando fonte de renda para os artesãos locais. O espaço

será utilizado também para encontros regionais de cultura. A implantação na cidade

de Itaobim se justifica pela localização geográfica da cidade, na confluência de

rodovias estaduais e federais.

------------------------------

Emenda nº 203 - 1

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - Promoção da Igualdade Racial e Direito das Comunidades

Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: ARTICULAR, ACOMPANHAR E PROMOVER AÇÕES DESTINADAS À

PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO DE

COMUNIDADES TRADICIONAIS, COMO QUILOMBOLAS E INDÍGENAS, E

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO DAS 440 COMUNIDADES

QUILOMBOLAS.

Produto: AÇÃO REALIZADA

Unidade de medida: AÇÃO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            500        100.000            500        100.000
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Reserva de Contingência

Justificativa: Restaura a ação 4110.

------------------------------

Emenda nº 205 - 1

Programa: 042 - REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ORIENTADA PELO

MERCADO

Ação: .... - Implementação de cursos de formação profissional

Unidade Orçamentária: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Finalidade: Implementar cursos de qualificação, preferencialmente voltados para as

cadeias produtivas locais e necessidades identificadas no mercado de trabalho das

regiões onde estão localizados os CVTs.

Produto: CURSO OFERTADO

Unidade de medida: CURSO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual             40        100.000             40        100.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Reserva de Contingência

Justificativa: Restaura ação 4111.

------------------------------

Emenda nº 208 - 1

Programa: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA - Ação: 1109 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA,

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO

Mudança de finalidade para: MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS

ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, INCLUSIVE DAS ESCOLAS RURAIS, POR MEIO

DA IMPLANTAÇÃO DE PADRÕES BÁSICOS DE REDE FÍSICA, MOBILIÁRIO,

EQUIPAMENTOS, RECURSOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS, DOTANDO AS

ESCOLAS DE REFEITÓRIOS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ADEQUADAS, DE
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EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA AS COZINHAS, DE BIBLIOTECAS COM

ACERVO ADEQUADO E ATUALIZADO E EFETUANDO AS ADAPTAÇÕES FÍSICAS

NECESSÁRIAS À PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE DOS ALUNOS COM

DEFICIÊNCIA, , E PROCEDENDO A CONSULTA PRÉVIA AOS COLEGIADOS

ESCOLARES PARA DEFINIÇÃO DAS DEMANDAS.

Justificativa: A proposta se justifica para corrigir um equívoco na referência ao nível

de ensino na finalidade da ação 1109. Essa ação é direcionada às escolas de ensino

médio, e não de ensino fundamental. Além disso, promove o retorno de expressão

excluída da finalidade da ação no projeto de revisão, exercício 2010, com vistas a

assegurar o compromisso com os Colegiados Escolares na gestão escolar.

------------------------------

Emenda nº 209 - 1

Programa: 733 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL -

PADEM - Ação: 1167 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              2        645.489              1        656.587

Norte de Minas              1          1.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 11.000,00 - Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda nº 211 - 1

Programa: 010 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA

ATLÂNTICA

Ação: .... - MONITORAMENTO ELETRONICO DO TRANSPORTE DO CARVAO

VEGETAL

Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Finalidade: MONITORAR ELETRONICAMENTE O TRANSPORTE DO CARVÃO

VEGETAL, VISANDO À INTENSIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO

E CONTROLE DA PRODUÇÃO E CONSUMO DO CARVÃO VEGETAL.

Produto: VEÍCULO MONITORADO
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Unidade de medida: VEÍCULO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            100         10.000            100         10.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Reserva de Contingência

Justificativa: Restaura ação 4054.

------------------------------

Emenda nº 212 - 1

Programa: 018 - ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE - Ação: 4306 -

ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba          4.531              0          4.719              0

Central         23.209              0         24.071              0

Centro Oeste          3.227              0          3.364              0

Estadual         42.979    126.215.591         55.439    138.861.800

Jequitinh/Mucuri          1.882              0          1.963              0

Mata          4.930              0          5.346              0

Noroeste          2.422              0          2.545              0

Norte de Minas          6.162              0          6.733              0

Rio Doce          6.520              0          6.785              0

Sul de Minas         10.954              0         11.410              0

Triângulo          8.984         22.409          8.525              0

------------------------------

Emenda nº 216 - 1

Programa: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA -

Ação: 4643 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE FOMENTO À

ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA

Mudança de finalidade para: GERAR TRABALHO E RENDA POR MEIO DO

FORTALECIMENTO DE EMPREENDIMENTOS COLETIVOS DA ECONOMIA



____________________________________________________________________________
1788

POPULAR SOLIDÁRIA E REALIZAR CONFERÊNCIAS. PARA TANTO, BUSCA-SE

DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS NAS ÁREAS DE: CAPACITAÇÃO,

FORMAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, CRÉDITO E PESQUISA.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba             20         61.770             20         97.269

Central             20         61.770             20         97.269

Centro Oeste             20         61.769             20         97.269

Estadual              1        100.000              1        150.000

Jequitinh/Mucuri             20         61.770             20         97.269

Mata             20         61.770             20         97.269

Noroeste             20         61.770             20         97.269

Norte de Minas             20         61.769             20         97.269

Rio Doce             20         61.769             20         97.269

Sul de Minas             20         61.769             20         97.269

Triângulo             20         61.769             20         97.269

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda nº 217 - 1

Programa: 028 - MINAS SEM FOME

Ação: .... - Apoio à Comercialização Direta

Unidade Orçamentária: 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Apoiar a organização formal dos agricultores familiares para a

realização de venda direta de seus produtos para a alimentação escolar, programas

públicos de abastecimento e demais oportunidades de comercialização.

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011
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Estadual            200        100.000            200        100.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Reserva de Contingência

Justificativa: Adequação à legislação federal sobre alimentação escolar.

------------------------------

Emenda nº 223 - 1

Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA - Ação: 1214 - AMPLIAÇÃO E

REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE ATIVIDADES FÍSICAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              5        612.300              5        612.300

Central             38     33.245.658             38     33.245.658

Centro Oeste             21      1.898.000             21      1.898.000

Jequitinh/Mucuri              8        750.425              8        750.425

Mata             15      1.415.267             15      1.415.267

Noroeste              4        137.475              4        137.475

Norte de Minas             15      2.447.250             15      2.447.250

Rio Doce              6        677.950              6        677.950

Sul de Minas             32      3.862.750             32      3.862.750

Triângulo             10      4.524.000             10      4.524.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 35.000,00 - Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda nº 228 - 1

Programa: 028 - MINAS SEM FOME - Ação: 1154 - CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO

BENEFICIÁRIO

Mudança de finalidade para: Promover a capacitação do público beneficiário

adequada à realidade da população, na perspectiva de geração de renda e de

segurança alimentar e nutricional sustentável, e qualificando-o para o fornecimento de

alimentos para o programa de alimentação escolar.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba            250         20.000            250         20.000

Central          1.000         84.000          1.000         84.000

Centro Oeste            150         13.000            150         13.000

Estadual              0              0         12.000      1.000.000

Jequitinh/Mucuri            750         64.000            750         64.000

Mata          1.000         84.000          1.000         84.000

Noroeste            200         17.000            200         17.000

Norte de Minas            750         64.000            750         64.000

Rio Doce            800         63.000            800         63.000

Sul de Minas            750         63.000            750         63.000

Triângulo            350         28.000            350         28.000

Justificativa: adequar a distribuição de recursos para atendimento da região

Jequitinhonha/Mucuri.

------------------------------

Emenda nº 232 - 1

Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA

Ação: .... - Promoção do Esporte Indígena

Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA

JUVENTUDE - SEEJ

Finalidade: Propiciar condições para a prática esportiva nas comunidades

indígenas, inclusive dos esportes específicos dos povos indígenas e realizar os jogos

indígenas de Minas Gerais, com garantia de participação nos jogos indígenas do

Brasil.

Produto: Indígenas participantes

Unidade de medida: Indígenas

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            200        100.000            200        100.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Reserva de Contingência
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------------------------------

Emenda nº 235 - 1

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

Ação: .... - ATENDIMENTO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA - ENSINO MÉDIO

INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade: REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS PARA APOIO ÀS ESCOLAS

FAMÍLIA AGRÍCOLA CONFORME A MODALIDADE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À

EDUCAÇÃO PROFISIONAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -

FUNDEB

Produto: ALUNO DO ENSINO MÉDIO BENEFICIADO

Unidade de medida: ALUNO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinh/Mucuri             84        154.521             84        154.521

Mata            133        244.659            133        244.659

Noroeste             94        172.917             94        172.917

Norte de Minas            398        732.137            398        732.137

Sul de Minas             67        123.249             67        123.249

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.427.483,00 - Reserva de Contingência

Justificativa: Restaura a ação 2139.

------------------------------

Emenda nº 237 - 1

Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS - Ação: 4236 - CO-FINANCIAMENTO

DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

Mudança de finalidade para: COFINANCIAR OS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NA

EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA (REDE SOCIOASSISTENCIAL) DE PROTEÇÃO

SOCIAL ESPECIAL,OFERTANDO SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS QUE
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GARANTAM O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES,

IDOSOS, INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS, QUE SOFRERAM VIOLAÇÃO DE DIREITOS

DECORRENTES DE SITUAÇÃO DE ABANDONO, MAUS TRATOS FÍSICOS E/OU

PSÍQUICOS, ABUSO SEXUAL, USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS,

CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, SITUAÇÃO DE RUA,

MIGRANTE, ENTRE OUTRAS, E ASSEGURANDO A MANUTENÇÃO DOS CREAS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              6        363.591              6        363.591

Central             94      8.028.108             94      8.028.108

Centro Oeste             13        851.469             13        851.469

Estadual             11      1.789.800             11      1.789.800

Jequitinh/Mucuri              7        614.571              7        614.571

Mata              5        357.429              5        357.429

Noroeste              1         15.429              1         15.429

Norte de Minas              5        514.317              5        514.317

Rio Doce              6        370.849              6        370.849

Sul de Minas              8        459.159              8        459.159

Triângulo             16        841.659             16        841.659

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 540.000,00 - Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda nº 238 - 1

Programa: 132 - O ESTADO PARA OS CIDADÃOS - Ação: 1107 - APOIO AOS

MUNICÍPIOS EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              1          1.000              1          1.000

Estadual              1         10.000             20      2.000.000

Mata              1        500.000              1        500.000

Norte de Minas              1          3.000              1          3.000
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Triângulo              1      1.500.000              1      1.500.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 2.004.000,00 - Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda nº 239 - 1

Programa: 186 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS ACESSOS VIÁRIOS -

Ação: 1208 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTRADAS

TURÍSTICAS E ECOLÓGICAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central             37      8.600.000              0              0

Sul de Minas              1         10.000              0              0

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Reserva de Contingência

Justificativa: A estrada que liga Lavras à BR 381 dá acesso ao lago do Funil, hoje

um grande pólo de turismo no Sul de Minas, o que justifica sua pavimentação.

------------------------------

Emenda nº 242 - 1

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

- Ação: 4131 - INTEGRAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE POLITICAS DE

DIREITOS HUMANOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            130        549.855            130        701.652

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda nº 243 - 1

Programa: 195 - CONSOLIDAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS - MINAS DO

PRINCÍPIO AO FIM - Ação: 4472 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA CADEIAS

PRODUTIVAS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1        500.000              1        500.000

Estadual              8        220.000              8        330.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Reserva de Contingência

Justificativa: apoiar o desenvolvimento e melhorar a competitividade da cadeia

produtiva de flores na região de Barbacena, por meio da construção de um galpão

adequado ao estoque e à comercialização dos produtos.

------------------------------

Emenda nº 244 - 1

Programa: 124 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - Ação: 4417 - PRODUÇÃO,

APRESENTAÇÃO E VEICULAÇÃO DOS ESPETÁCULOS DOS CORPOS

ARTÍSTICOS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central        100.000     17.089.202        100.000     18.986.258

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda nº 246 - 1

Programa: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS

Ação: .... - Apoio às cooperativas e associações de catadores de materiais

recicláveis

Unidade Orçamentária: 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Finalidade: Apoiar as cooperativas e associações de catadores de materiais

recicláveis, visando à sua inserção na gestão municipal integrada de resíduos, com

ênfase na coleta seletiva e reciclagem.

Produto: Associação e/ou Cooperativa atendida

Unidade de medida: Associação/Cooperativa

Metas por região (R$1,00)
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Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual             50        200.000             50        200.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda nº 251 - 1

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Ação: 2074 -

OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE

DIREITOS HUMANOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              0        246.200              0        246.200

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda nº 252 - 1

Programa: 726 - ACESSO À JUSTIÇA - Ação: 4150 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Mudança de finalidade para: Prestar, em espaços adequados e bem equipados,

assistência jurídica integral e gratuita, judicial e extrajudicial, às pessoas necessitadas

garantindo amplo acesso à Justiça às camadas menos favorecidas da população.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba         52.001        141.907         62.286        146.617

Central        641.345      1.800.189        768.191      1.858.295

Centro Oeste        104.002        283.818        124.572        293.237

Jequitinh/Mucuri         69.335        189.209         83.048        195.496

Mata        277.337        756.838        332.191        781.965

Norte de Minas         69.335        189.209         83.049        195.491

Rio Doce         69.335        189.209         83.048        195.491

Sul de Minas        277.338        756.838        332.190        781.965

Triângulo        173.336        473.024        207.617        488.728
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 50.000,00 - Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda nº 253 - 1

Programa: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação: .... - Capacitação Continuada dos Operadores da Política de Garantida dos

Direitos da Criança e do Adolescente - Escola de Conselhos

Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: Capacitar continuamente os operadores da política de garantia dos

direitos da criança e do adolescente nos respectivos Municípios, por meio de escolas

de conselhos.

Produto: Conselheiro Capacitado

Unidade de medida: Conselheiro

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            900        100.000            900        100.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda nº 263

Programa: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS - Ação: 1070 - OTIMIZACAO DA GESTAO

ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS E ESPECIAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              4        902.500              5      1.500.000

Justificativa: São 4 relatórios previstos para 2010 (Relatórios dos inventários de

Resíduos Sólidos da Indústria e da Mineração com dados relativos a 2009. Relatório

contendo proposta de Valores Orientadores da Qualidade do Solo. Relatório de

gestão de Barragens 2010. Relatório de acompanhamento do Cadastro de Áreas

Contaminadas 2010.). Em 2009 foi previsto o Relatório de avaliação da Utilização de
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Cavas de Mineração, mas conforme a proposta de diretiva enviada ao Conselho de

Política Ambiental - COPAM -, as iniciativas de uso de cavas de mineração para

disposição de resíduos serão orientadas para processos de licenciamento ambiental,

caso a caso. A meta para 2010 é, portanto, de 4 relatórios, e não 5, como previsto em

2009.

------------------------------

Emenda nº 264

Programa: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS - Ação: 1071 - IMPLANTAÇÃO DO

PROGRAMA AMBIENTAÇÃO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1      1.300.000             15      1.500.000

------------------------------

Emenda nº 265

Programa: 039 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E INSERÇÃO REGIONAL

(INCLUSIVE AGRONEGÓCIO) - Ação: 1166 - PROMOÇÃO DO

DESENVOLVIMENTO REGIONAL NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DAS ZPES

MINEIRAS

Mudança de nome para: PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NA

ÁREA DE INFLUÊNCIA DA ZPE DE TEÓFILO OTÔNI

Mudança de finalidade para: DESENVOLVER AS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DA

ZPE DE TEÓFILO OTÔNI

Justificativa: A mudança do nome da ação pretende adequá-la à abrangência do

Projeto Estruturador, evidenciando que a única Zona de Processamento de

Exportação em que haverá atuação será em Teófilo Otôni.

------------------------------

Emenda nº 266

Programa: 040 - PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS

EMPRESAS-ÂNCORAS - Ação: 1339 - CONTINUAÇÃO DO PROCESSO DE

ESTRUTURAÇÃO DO INDI PARA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
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Mudança de produto para: NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA

IMPLANTADO

Mudança de unidade de medida para: UNIDADE

Justificativa: A alteração visa adequar o produto aos resultados obtidos na ação.

------------------------------

Emenda nº 267

Programa: 046 - REVITALIZAÇÃO DO RIO DAS VELHAS - META 2010 - Ação:

4160 - EDUCACAO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO - META 2010

Mudança de produto para: EVENTO MARCO DA META 2010 REALIZADO

Mudança de unidade de medida para: EVENTO

Justificativa: O principal produto da ação é o evento marco do Projeto Meta 2010,

que simboliza a consecução das ações previstas para Revitalização dos Rio das

Velhas.

------------------------------

Emenda nº 268

Programa: 040 - PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS

EMPRESAS-ÂNCORAS - Ação: 4655 - CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE

NÚCLEOS DE INTELIGÊNCIA PARA COORDENAR O PROCESSO DE

ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS JÁ EXISTENTES E ATRAÇÃO DE

ELOS FALT

Mudança de nome para: Criação e consolidação de núcleos de inteligência

competitiva

Mudança de produto para: NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA

CONSOLIDADO

Mudança de unidade de medida para: UNIDADE

Justificativa: A criação do núcleo de inteligência tem que ser acompanhada de um

processo de consolidação para que o processo seja bem sucedido.

------------------------------

Emenda nº 269

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE
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DEFESA SOCIAL - Ação: 4048 - INTEGRAÇÃO DA GESTÃO DA SEGURANÇA

PÚBLICA - IGESP

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba             12         55.266             31         93.922

Central            126        580.280            158        478.703

Centro Oeste             56        257.902             56        169.667

Jequitinh/Mucuri             66        303.956             66        199.964

Mata             56        257.902            142        430.226

Noroeste             19         87.503             19         57.566

Norte de Minas             89        409.880             89        269.649

Rio Doce             78        359.221            102        309.036

Sul de Minas            155        469.613

Triângulo             35        161.189             35        106.042

Justificativa: As metas foram adequadas vez que o ano de 2010 não estava

somando os Municípios que já têm a metodologia implantada e em 2011 todos os

municípios mineiros serão atingidos pelo projeto.

------------------------------

Emenda nº 270

Programa: 039 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E INSERÇÃO REGIONAL

(INCLUSIVE AGRONEGÓCIO) - Ação: 4175 - FUNDESE GERAMINAS

Transferência da ação para o programa: 40 - PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE

INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS

PRODUTIVAS DAS EMPRESAS-ÂNCORAS

Justificativa: A abrangência da atuação do FUNDESE não é restrita a nenhuma

região do Estado de Minas Gerais, tendo atuação em todo território mineiro, portanto

é adequado seu remanejamento para o projeto Promoção e Atração de Investimentos

Estratégicos e Desenvolvimento das Cadeias Produtivas das Empresas-Âncoras.

------------------------------

Emenda nº 271

Programa: 039 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E INSERÇÃO REGIONAL
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(INCLUSIVE AGRONEGÓCIO) - Ação: 4186 - FUNDESE EMPRESA MINEIRA

COMPETITIVA

Transferência da ação para o programa: 40 - PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE

INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS

PRODUTIVAS DAS EMPRESAS-ÂNCORAS

Justificativa: A abrangência da atuação do FUNDESE não é restrita a nenhuma

região do Estado de Minas Gerais, tendo atuação em todo o território mineiro,

portanto é adequado seu remanejamento para o projeto Promoção e Atração de

Investimentos Estratégicos e Desenvolvimento das Cadeias Produtivas das

Empresas-Âncoras.

------------------------------

Emenda nº 272

Programa: 039 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E INSERÇÃO REGIONAL

(INCLUSIVE AGRONEGÓCIO) - Ação: 4390 - FUNDESE BASE TECNOLÓGICA

Transferência da ação para o programa: 40 - PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE

INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS

PRODUTIVAS DAS EMPRESAS-ÂNCORAS

Justificativa: A abrangência da atuação do FUNDESE não é restrita a nenhuma

região do Estado de Minas Gerais, tendo atuação em todo o território mineiro,

portanto é adequado seu remanejamento para o projeto Promoção e Atração de

Investimentos Estratégicos e Desenvolvimento das Cadeias Produtivas das

Empresas-Âncoras.

------------------------------

Emenda nº 273

Programa: 038 - PROMG PLENO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E

MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - Ação: 1076 -

RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              0              0            966     21.048.372

Central          1.857     41.645.731          1.857     40.462.552
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Centro Oeste            895     16.869.383            895     19.501.338

Mata          2.020     31.021.301          2.020     44.014.193

Rio Doce            518     14.610.975            518     11.286.808

Sul de Minas          1.793     41.520.692          1.793     39.068.044

Triângulo            887     22.842.630          1.372     29.894.789

Justificativa: A alteração se faz necessária tendo em vista adequar a regionalização

dos recursos e metas portodo o Estado.

------------------------------

Emenda nº 274

Programa: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG - Ação:

4249 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PAEX

Mudança de unidade orçamentária para: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Justificativa: Conforme o Decreto nº 44.800, de 2008, compete à Secretaria de

Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior definir as normas e critérios para

concessão das bolsas do PROUEMG. Portanto, a ação deverá ser alocada dentro

dessa Secretaria.

------------------------------

Emenda nº 275

Programa: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG - Ação:

4250 - APOIO A PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA - PAPQ

Mudança de unidade orçamentária para: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Justificativa: Conforme o Decreto nº 44.800, de 2008, compete à Secretaria de

Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior definir as normas e critérios para

concessão das bolsas do PROUEMG. Portanto, a ação deverá ser alocada dentro

dessa Secretaria.

------------------------------

Emenda nº 276

Programa: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG - Ação:

4244 - BOLSAS A ALUNOS CARENTES DAS FUNDAÇÕES ASSOCIADAS À UEMG
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- PROUEMG

Mudança de unidade orçamentária para: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Justificativa: Conforme o Decreto nº 44.800, de 2008, compete à Secretaria de

Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior definir as normas e critérios para

concessão das bolsas do PROUEMG. Portanto, a ação deverá ser alocada dentro

dessa Secretaria.

------------------------------

Emenda nº 277

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação: .... - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Unidade Orçamentária: 2451 - Fundação Centro Internacional de Educação,

Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas - Hidroex

Finalidade: Viabilizar a remuneração de pessoal ativo do Estado e pagamento dos

respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao

cumprimento das atribuições institucionais.

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central             35         10.000             35         10.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Reserva de Contingência

Justificativa: A Fundação Hidroex foi criada recentemente e não há previsão de

ações no PPAG que possibilite sua plena operacionalização em 2010. A criação da

referida ação, portanto, tem o objetivo de dotar a entidade de capacidade de

cumprimento de suas obrigações institucionais no exercício próximo.

------------------------------

Emenda nº 278

Programa: 038 - PROMG PLENO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E

MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - Ação: 4130 -
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MANUTENÇÃO DE RODOVIAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              0              0            966      2.654.426

Central          1.857     24.286.254          1.857      5.102.761

Centro Oeste            895     10.470.951            895      2.459.328

Mata          2.020     23.608.972          2.020      5.550.662

Rio Doce              0              0            518      1.423.387

Sul de Minas          1.793     20.953.111          1.793      4.926.899

Triângulo              0              0          1.372      3.770.053

Justificativa: A alteração se faz necessária tendo em vista adequar a regionalização

dos recursos e metas portodo o Estado.

------------------------------

Emenda nº 279

Exclusão da Ação 2056 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA

FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E

PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS - HIDROEX do Programa: 140 -

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG

Acréscimo Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Reserva de Contingência

------------------------------

Emenda nº 280

Programa: 105 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA - Ação: 4056 - EDUCAÇÃO E

EXTENSÃO AMBIENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              2         45.000              2         45.000

Centro Oeste              1         20.000              1         20.000

Mata              1         15.000              1         15.000

Noroeste              1         10.000              1         10.000

Norte de Minas              1         15.000              1         15.000
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Rio Doce              1         20.000              1         20.000

Sul de Minas              1         15.000              1         15.000

Triângulo              1         10.000              1         10.000

Justificativa: Regionalizar a programação física e financeira da ação, tornando mais

transparente as escolhasalocativas da administração estadual.

------------------------------

Emenda nº 281

Programa: 054 - VIVA VIDA

Ação: .... - Desenvolvimento de Recursos Humanos - Viva Vida

Unidade Orçamentária: 1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE

MINAS GERAIS - ESP - MG

Finalidade: Desenvolver e qualificar recursos humanos para o aperfeiçoamento dos

processos assistenciais e de apoio da rede Viva Vida, a partir de linhas guias,

protocolos clínicos e demais publicações elaboradas pela equipe técnica do

programa.

Produto: PROFISSIONAL QUALIFICADO

Unidade de medida: PROFISSIONAL

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central            350         10.000            350         10.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 708 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE

SAÚDE - SUS - Ação: 2134 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS -

GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Justificativa: A criação da atividade visa tornar mais transparente a execução das

ações voltadas para a capacitação e desenvolvimento de recursos humanos que são

realizadas pela Escola de Saúde Pública.

------------------------------

Emenda nº 282

Programa: 020 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação: 4281 - INCENTIVO À AMPLIAÇÃO DO SISTEMA APAC
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba             84      1.000.000             84      1.045.000

Central            339      3.760.000            396      3.929.200

Centro Oeste            271      2.640.000            316      2.758.800

Mata            175      1.930.000            204      2.016.850

Noroeste             84        440.000             98        459.800

Norte de Minas             77      1.320.000             90      1.379.400

Rio Doce             49      1.320.000             57      1.379.400

Sul de Minas            197      2.760.000            230      2.884.200

Triângulo            224      2.880.000            261      3.009.600

Justificativa: A meta foi adequada à real capacidade de atendimento das APAC,

pois o valor anteriorrefletia o número total de vagas, que não é inteiramente

preenchido pois se trata de política que depende de encaminhamento por parte do

Judiciário.

------------------------------

Emenda nº 283

Programa: 708 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

Ação: .... - Desenvolvimento de Recursos Humanos - Gestão do Sistema Único de

Saúde

Unidade Orçamentária: 1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE

MINAS GERAIS - ESP - MG

Finalidade: Propiciar o fortalecimento da gestão de pessoas no SUS-MG.

Produto: PARTICIPANTE CAPACITADO

Unidade de medida: PARTICIPANTE

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central            120         10.000            120         10.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 708 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE

SAÚDE - SUS - Ação: 2134 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS -
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GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Justificativa: A criação da atividade visa tornar mais transparente a execução das

ações voltadas para a capacitação e desenvolvimento de recursos humanos que são

realizadas pela Escola de Saúde Pública.

------------------------------

Emenda nº 284

Programa: 773 - PROGRAMA PREVENTIVO EM SAÚDE OCUPACIONAL - Ação:

1310 - SISTEMA ELETRÔNICO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central             60        403.765             10        755.000

Justificativa: Regionalizar a programação física e financeira da ação, tornando mais

transparente as escolhasalocativas da administração estadual.

------------------------------

Emenda nº 285

Programa: 049 - SAÚDE EM CASA

Ação: .... - Desenvolvimento de Recursos Humanos - Saúde em Casa

Unidade Orçamentária: 1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE

MINAS GERAIS - ESP - MG

Finalidade: Melhorar a qualidade da atenção primária à saúde por meio da

otimização dos processos de trabalho, o reconhecimento de boas práticas e

capacitação de pessoal, especialmente os profissionais do programa saúde da

família, pelas oficinas do plano diretor e estruturar grupos de aperfeiçoamento da

prática para os médicos da família por meio do programa de educação permanente -

PEP.

Produto: Médico de PSF capacitado

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central          1.500         10.000          2.000         10.000

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 708 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE

SAÚDE - SUS - Ação: 2134 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS -

GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Justificativa: A criação da atividade visa tornar mais transparente a execução das

ações voltadas para a capacitação e desenvolvimento de recursos humanos que são

realizadas pela Escola de Saúde Pública.

------------------------------

Emenda nº 286

Programa: 044 - REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Ação: .... - Desenvolvimento de Recursos Humanos - Regionalização

Unidade Orçamentária: 1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE

MINAS GERAIS - ESP - MG

Finalidade: Desenvolver e qualificar os atores necessários para o fortalecimento da

regionalização do sistema único de saúde.

Produto: Profissional participando de ação capacitação

Unidade de medida: PARTICIPANTE

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central            175         10.000            175         10.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 708 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE

SAÚDE - SUS - Ação: 2134 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS -

GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Justificativa: A criação da atividade visa tornar mais transparente a execução das

ações voltadas para a capacitação e desenvolvimento de recursos humanos que são

realizadas pela Escola de Saúde Pública.

------------------------------

Emenda nº 287

Programa: 773 - PROGRAMA PREVENTIVO EM SAÚDE OCUPACIONAL - Ação:

4694 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EM PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE

OCUPACIONAL
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba          1.255         25.000          1.255          7.884

Central         17.350        346.809         17.350        109.375

Centro Oeste          2.778         55.000          2.778         17.346

Jequitinh/Mucuri          3.898         78.000          3.898         24.599

Mata          4.497         90.000          4.497         28.384

Noroeste            872         17.000            872          5.361

Norte de Minas          5.250        105.000          5.250         33.114

Rio Doce          4.248         85.000          4.248         26.807

Sul de Minas          6.115        122.000          6.115         38.476

Triângulo          3.737         75.000          3.737         23.654

Justificativa: Regionalizar a programação física e financeira da ação, tornando mais

transparente as escolhasalocativas da administração estadual.

------------------------------

Emenda nº 288

Programa: 020 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação: 1282 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM MODELO DE CO-

GESTÃO OU GESTÃO INDIRETA DE UNIDADES DE CUSTÓDIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 150 608.000 200 635.360

Centro Oeste 30 152.000 40 158.840

Mata 90 456.000 120 476.520

Sul de Minas 30 154.000 40 160.930

Justificativa: A meta foi adequada à real capacidade de atendimento da Co-gestão,

pois o valor anteriorrefletia o número total de vagas, que não é inteiramente

preenchido, pois se trata de política que depende de encaminhamento por parte do

Judiciário.

------------------------------

Emenda nº 289



____________________________________________________________________________
1809

Programa: 182 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - Ação: 4157

- GESTÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 2 131.442 2 150.000

Mata 3 131.442 3 150.000

Justificativa: Regionalizar a programação física e financeira da ação, tornando mais

transparente as escolhasalocativas da administração estadual.

------------------------------

Emenda nº 290

Programa: 020 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação: 1191 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA METODOLOGIA

DE MONITORAMENTO DOS CONDENADOS EM REGIME EXTERNO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 682 3.000.000 682 3.000.000

Estadual 1.474 10.858.914

------------------------------

Emenda nº 291

Programa: 034 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE - Ação: 1188 -

DEFESA DOS PRESOS PROVISÓRIOS DE BELO HORIZONTE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 450 400.000 1.350 418.000

Justificativa: A alteração da regionalização se faz necessária tendo em vista

estabelecer a continuidade da ação através da alocação de recursos para 2011.

------------------------------

Emenda nº 292

Programa: 173 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL - Ação: 4177 -

PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO E AVALIAÇÕES AMBIENTAIS PARA

FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 3 664.792 3 664.792

Justificativa: Regionalizar a programação física e financeira da ação, tornando mais

transparente as escolhasalocativas da administração estadual.

------------------------------

Emenda nº 293

Programa: 020 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação: 1325 - CONTRATAÇÃO DE CONSTRUÇÃO E

GERENCIAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS VIA PPP

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1 10.000 3.040 57.563.677

Justificativa: A meta foi adequada tendo em vista o início dos trabalhos da PPP que

ocorrerão em 2011. Com o atendimento dos primeiros presos será necessária a

previsão no PPAG.

------------------------------

Emenda nº 294

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE

DEFESA SOCIAL - Ação: 4086 - DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE

INFORMAÇÃO (CBM)

Mudança de produto para: MUNICÍPIO COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO

ACESSADO

Mudança de unidade de medida para: MUNICÍPIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 14 576.936 14 228.571

Central 4 164.839 4 65.306

Centro Oeste 10 412.099 10 163.265

Estadual 2 232.653

Jequitinh/Mucuri 5 206.049 5 81.633
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Mata 1 41.210 1 16.327

Noroeste 3 123.630 3 48.980

Norte de Minas 3 123.630 3 48.980

Rio Doce 1 41.210 1 16.327

Sul de Minas 3 123.630 3 48.980

Triângulo 3 123.630 3 48.980

Justificativa: As metas das ações de Disseminação de Acessos da PMMG, PCMG e

CBMMG foram adequadas para a unidade de medida "municípios atendidos", o que

permite uma melhor vizualização dos resultados da ação, bem como um melhor

controle.

------------------------------

Emenda nº 295

Programa: 109 - PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE

CONSERVAÇÃO - Ação: 4058 - PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 5 1.714.459 6 2.000.000

Justificativa: Regionalizar a programação física e financeira da ação, tornando mais

transparentes as escolhas alocativas da administração estadual.

------------------------------

Emenda nº 296

Programa: 109 - PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE

CONSERVAÇÃO - Ação: 4156 - GESTÃO DA PESCA E AQUICULTURA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 52 60.000 55 75.024

Central 282 2.918.720 295 3.649.568

Centro Oeste 70 20.000 74 25.008

Jequitinh/Mucuri 74 55.000 78 68.772

Mata 111 70.000 117 87.528
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Noroeste 22 30.000 23 37.512

Norte de Minas 49 525.000 52 656.460

Rio Doce 52 150.000 55 187.560

Sul de Minas 110 20.000 116 25.008

Triângulo 128 150.000 135 187.560

Justificativa: Regionalizar a programação física e financeira da ação, tornando mais

transparentes as escolhas alocativas da administração estadual.

------------------------------

Emenda nº 297

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE

DEFESA SOCIAL - Ação: 4085 - DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE

INFORMAÇÃO (PC)

Mudança de produto para: MUNICÍPIO COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO

ACESSADO

Mudança de unidade de medida para: MUNICÍPIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 8 192.511 8 314.606

Central 33 794.103 33 1.297.753

Centro Oeste 26 625.657 26 1.022.472

Estadual 59 1.419.761 59 2.320.225

Jequitinh/Mucuri 16 385.020 16 629.213

Mata 12 288.765 12 471.910

Noroeste 8 192.510 8 314.607

Norte de Minas 6 144.382 6 235.955

Rio Doce 11 264.701 11 432.584

Sul de Minas 66 1.588.207 66 2.595.506

Triângulo 22 529.402 22 865.169

Justificativa: As metas das ações de Disseminação de Acessos da PMMG, PCMG e

CBMMG foram adequadas para a unidade de medida "municípios atendidos", o que

permite uma melhor visualização dos resultados da ação, bem como um melhor
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controle.

------------------------------

Emenda nº 298

Programa: 182 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - Ação: 4162

- FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - IEF

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 242 150.000 254 165.000

Central 356 1.000.000 374 1.100.000

Centro Oeste 587 150.000 616 165.000

Jequitinh/Mucuri 137 310.000 144 341.000

Mata 642 280.000 674 308.000

Noroeste 90 180.000 95 198.000

Norte de Minas 116 300.000 122 330.000

Rio Doce 60 250.000 63 275.000

Sul de Minas 607 200.000 637 220.000

Triângulo 661 180.000 694 198.000

Justificativa: Regionalizar a programação física e financeira da ação, tornando mais

transparentes as escolhas alocativas da administração estadual.

------------------------------

Emenda nº 299

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE

DEFESA SOCIAL - Ação: 1034 - DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE

INFORMAÇÃO (PM)

Mudança de produto para: MUNICÍPIO COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO

ACESSADO

Mudança de unidade de medida para: MUNICÍPIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 15 216.305 18 235.603

Central 82 1.182.467 111 1.452.880
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Centro Oeste 43 620.074 56 732.984

Estadual 165 2.379.355 162 2.120.419

Jequitinh/Mucuri 63 908.481 66 863.874

Mata 40 576.813 56 732.984

Noroeste 17 245.146 19 248.691

Norte de Minas 27 389.349 28 366.492

Rio Doce 33 475.871 45 589.005

Sul de Minas 125 1.802.542 155 2.028.796

Triângulo 45 648.915 48 628.272

Justificativa: As metas das ações de Disseminação de Acessos da PMMG, PCMG e

CBMMG foram adequadas para a unidade de medida "Municípios atendidos", o que

permite uma melhor visualização dos resultados da ação, bem como um melhor

controle.

------------------------------

Emenda nº 300

Programa: 105 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA - Ação: 2020 -

COMUNICAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1 100.000 1 100.000

Justificativa: Regionalizar a programação física e financeira da ação, tornando mais

transparentes as escolhas alocativas da administração estadual.

------------------------------

Emenda nº 301

Programa: 215 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E DE

TRIBUTAÇÃO ESTADUAL - Ação: 4542 - DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS

DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SEF

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 0 593.000 0 612.650

Central 0 14.603.100 0 15.087.000
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Centro Oeste 0 1.087.000 0 1.123.020

Estadual 23.863 0 26.183 0

Jequitinh/Mucuri 0 1.063.000 0 1.098.224

Mata 0 3.025.000 0 3.125.239

Noroeste 0 716.000 0 739.726

Norte de Minas 0 1.343.000 0 1.387.503

Rio Doce 0 1.454.000 0 1.502.181

Sul de Minas 0 4.542.000 0 4.692.507

Triângulo 0 3.982.000 0 4.113.950

Justificativa: Regionalizar a programação física e financeira da ação, tornando mais

transparentes as escolhas alocativas da administração estadual.

------------------------------

Emenda nº 302

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE

DEFESA SOCIAL - Ação: 4023 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE

SISTEMAS DO SIDS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 23 13.171.132 10 13.763.832

Justificativa: A alteração se faz necessária tendo em vista a adequação à real

execução, passando de 10 para23 sistemas impantados em 2010.

------------------------------

Emenda nº 303

Programa: 052 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA NO

CAMPO - Ação: 3002 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

ELÉTRICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba 1.855 8.084.990 0 0

Central 8.518 37.036.777 0 0

Centro Oeste 2.624 11.407.421 0 0
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Jequitinh/Mucuri 10.318 44.739.288 0 0

Mata 5.665 24.607.520 0 0

Noroeste 1.714 7.445.599 0 0

Norte de Minas 8.553 37.210.069 0 0

Rio Doce 7.710 33.493.238 0 0

Sul de Minas 6.322 27.511.670 0 0

Triângulo 1.721 7.487.428 0 0

Justificativa: A alteração se justifica pela necessidade de manter a meta física

cumulativa referente aos anos de 2009 e 2010.

------------------------------

Emenda nº 304

Programa: 056 - POTENCIALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA DA

FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL - Ação: 1012 - IMPLANTAÇÃO DE PORTOS

HIDROVIÁRIOS NO TRIÂNGULO E ALTO-PARANAÍBA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Triângulo 1 501.000 0 0

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Reserva de Contingência

Justificativa: Implantação do porto hidroviário de Chaveslândia em Santa Vitória

------------------------------

Emenda nº 305

Programa: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS - Ação: 1073 - APOIO À IMPLANTAÇÃO

DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE

Mudança de produto para: PLANO ELABORADO

Mudança de unidade de medida para: UNIDADE

Justificativa: A finalidade da ação é a elaboração de Planos de Gerenciamento de

Resíduos de Serviço de Saúde através de seminários e cursos de capacitação, sendo

os Planos elaborados seus principais produtos. A disposição adequada é uma etapa

posterior, consequência dos planos e capacitações realizadas.

------------------------------
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Emenda nº 306

Programa: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação: .... - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - HIDROEX

Unidade Orçamentária: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

Finalidade: ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE

APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS,

CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001,

TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA

QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de medida: PROVENTO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1 10.000 1 10.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Reserva de Contingência

Justificativa: A Fundação Hidroex foi criada recentemente e é necessária a ação

para pagamento de inativos.

------------------------------

Emenda nº 307

Programa: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação: .... - ENCARGOS DECORRENTES DA LEI FEDERAL Nº 11.941, de 2009.

Unidade Orçamentária: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

Finalidade: Viabilizar o pagamento das dívidas do Estado decorrentes da Lei

Federal nº 11.941/09

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de medida: SERVIÇO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011
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Central 0 1.000 0 1.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Reserva de Contingência

Justificativa: A inclusão da ação é necessária para viabilizar o pagamento dos

encargos decorrentes da Lei Federal nº 11.941, de 2009.

------------------------------

Emenda nº 308

Programa: 109 - PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE

CONSERVAÇÃO

Ação: .... - COFINANCIAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE PESQUISA

E DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DA BIODIVERSIDADE

Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Finalidade: REGISTRAR E DOCUMENTAR ESPÉCIES DE PLANTAS EM UM

ACERVO VEGETAL (HERBÁRIO), VISANDO A SUA CONSERVAÇÃO E O

RESGATE DE

INFORMAÇÕES PARA A PESQUISA CIENTÍFICA E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL;

PROMOVER PESQUISA SOBRE A BIODIVERSIDADE E PROTEGER ESPÉCIES

SILVESTRES RARAS; MANTER BANCOS DE GERMOPLASMA "EX SITU" E

RESERVAS GENÉTICAS "IN SITU"; E PROMOVER O INTERCÂMBIO

INTERINSTITUCIONAL, A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E O

LAZER.

Produto: CENTRO DE PESQUISA IMPLANTADO

Unidade de medida: CENTRO DE PESQUISA

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Mata 1 500.000 1 500.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Reserva de Contingência

Justificativa: Restauração da Ação 2011, excluída no projeto de lei de revisão do

PPAG 2008-2011, exercício 2010.

------------------------------



____________________________________________________________________________
1819

Emenda nº 309

Programa: 105 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA - Ação: 2035 -

COMUNICAÇÃO SOCIO AMBIENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1 100.000 1 120.000

------------------------------

Emenda nº 310

Programa: 110 - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL - Ação: 4174 -

DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO, PRODUÇÃO MAIS LIMPA E MUDANÇAS

CLIMÁTICAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central 1 250.000 1 250.000

Rio Doce 1 200.000 1 200.000

Sul de Minas 1 150.000 1 150.000

Justificativa: Regionalizar a programação física e financeira da ação, tornando mais

transparentes as escolhas alocativas da administração estadual.

------------------------------

Emenda nº 311

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação: .... - Planejamento, Gestão e Finanças

Unidade Orçamentária: 2451 - Fundação Centro Internacional de Educação,

Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas - Hidroex

Finalidade: Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e

finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo

necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de medida: SERVIÇO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011
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Estadual 0 10.000 0 10.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Reserva de Contingência

Justificativa: Criação da Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação

e Pesquisa Aplicada em Águas pela Lei 18.505/2009.

------------------------------

Emenda nº 312

Programa: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação: .... - Precatórios e Sentenças Judiciárias

Unidade Orçamentária: 2451 - Fundação Centro Internacional de Educação,

Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas - Hidroex

Finalidade: Atender ao pagamento de despesas com precatórios e requisições de

pequeno valor, tendo em vista a execução das decisões condenatórias transitadas

em julgado proferidas pelo Poder Judiciário contra a fazenda pública.

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de medida: SERVIÇO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 0 10.000 0 10.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Reserva de Contingência

Justificativa: Criação da Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação

e Pesquisa Aplicada em Águas pela Lei 18.505/2009.

------------------------------

Emenda nº 313

Programa: 113 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS

HÍDRICOS

Ação: .... - Desenvolvimento de atividades de Educação, Capacitação e Pesquisa

Aplicada em Águas

Unidade Orçamentária: 2451 - Fundação Centro Internacional de Educação,

Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas - Hidroex
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Finalidade: Planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar programas e projetos

de defesa e preservação do meio ambiente, relativos à gestão das águas e dos

recursos hídricos, envolvendo a capacitação e o desenvolvimento de recursos

humanos, a promoção de ações educativas, a construção de bancos de dados e a

prestação de serviços de interesse público.

Produto: ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO REALIZADA

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual 1 100.000 1 100.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Reserva de Contingência

Justificativa: Criação da Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação

e Pesquisa Aplicada em Águas pela Lei nº 18.505, de 2009.

------------------------------

Emenda nº 314

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 2º o seguinte inciso IV:

"Art. 2º - (...)

IV - o Anexo IV contém as alterações introduzidas no âmbito do Poder Legislativo a

serem incorporadas pelo Poder Executivo ao texto dos Anexos I e II desta lei.".

------------------------------

Emenda nº 315

Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte art.º 4 - A:

"Art. 4º - O processo de revisão anual do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - incluirá cursos prévios de capacitação em planejamento e orçamento para os

participantes das audiências públicas regionalizadas, organizados pela Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais em parceria com órgãos e entidades do Poder

Executivo.".

------------------------------

Emenda nº 316

Programa: 105 – Gestão Ambiental Integrada
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Ação: .... - Integração e articulação das ações institucionais de revitalização do Rio

Doce.

Unidade Orçamentária: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Finalidade: Integrar órgãos e entidades do Sistema Estadual de Meio Ambiente

para o desenvolvimento de ações articuladas relativas à revitalização do Rio Doce:

saneamento, tratamento de fundo de vale, monitoramento da qualidade da água e

educação ambiental.

Produto: PROJETO COORDENADO E APOIADO

Unidade de medida: PROJETO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Rio Doce 1 10.000 1 10.000

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Reserva de Contingência

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão - Jayro Lessa - Juarez Távora

- Antônio Júlio - Lafayette de Andrada - Inácio Franco.

¹ Áreas de resultados: 1) Defesa Social; 2) Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce; 3) Educação de Qualidade; 4) Inovação,

Tecnologia e Qualidade; 5) Investimento e Valor Agregado da Produção; 6) Logística

de Intervenção e Desenvolvimento; 7) Protagonismo Juvenil; 8) Qualidade Ambiental;

9) Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva; 10) Rede de Cidades e Serviços; 11)

Vida Saudável.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.906/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação das Mães e Amigos dos Deficientes

Moderados e Severos – Amadems –, com sede no Município de Uberlândia.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.906/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

das Mães e Amigos dos Deficientes Moderados e Severos – Amadems –, com sede

no Município de Uberlândia, que tem como finalidade apoiar as pessoas com

necessidades especiais e seus familiares.

Com esse propósito, a entidade fiscaliza o cumprimento das leis que beneficiam

seus assistidos e realiza atendimentos relacionados às áreas de educação, saúde,

recreação, formação profissionalizante e preservação ambiental. Além disso, oferece

apoio emocional, social e material às famílias dos portadores de necessidades

especiais e promove reuniões sociais com fins beneficentes, culturais e cívicos.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.906/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.916/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Loja Maçônica Confidente do Rio das Velhas, com sede no

Município de Sabará.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.916/2009 pretende declarar de utilidade pública a Loja
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Maçônica Confidente do Rio das Velhas, com sede no Município de Sabará, que

elege a solidariedade como moldura para suas atividades filantrópicas,

particularmente voltadas para a assistência social aos despossuídos.

Procura no incentivo à paz e à harmonia a consolidação da ética, da cidadania e

dos direitos humanos. Acreditando que residem na instrução os pilares da

democracia e da evolução sadia da humanidade, apoia as iniciativas vinculadas ao

implemento da educação e da cultura.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.916/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.952/2009

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Comunidade Saber Viver, com sede no Município de Pompéu.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.952/2009 pretende declarar de utilidade pública a

Comunidade Saber Viver, com sede no Município de Pompéu, que possui como

finalidade trabalhar para a recuperação de dependentes de drogas e álcool,

atendendo preferencialmente a pessoas do sexo masculino residentes na localidade.

Sem fins lucrativos, desenvolve esforços no sentido de promover a saúde, a

qualidade de vida e o resgate da dignidade humana de tais indivíduos, reintegrando-

os na família e na comunidade.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.
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Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.952/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Doutor Rinaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.988/2009

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Unaí,

com sede no Município de Unaí.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada,

cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua

o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.988/2009 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário de Segurança Pública de Unaí, com sede no Município de Unaí, entidade

sem fins econômicos, que tem por finalidade colaborar nas atividades de manutenção

da ordem pública no âmbito municipal, em benefício da comunidade local. Para tanto,

busca canalizar as aspirações da comunidade em relação ao policiamento ostensivo

fardado e às atividades de polícia judiciária; incentivar o bom relacionamento da

comunidade e das lideranças locais com os policiais civis e militares; promover,

juntamente com as Polícias Civil e Militar, palestras, conferências, fóruns de debates,

campanhas educativas e outros empreendimentos culturais que orientem a

comunidade acerca da autodefesa e despertem em cada cidadão o sentimento

subjetivo de segurança, bem como o espírito de cooperação e solidariedade, em

benefício da ordem pública e do convívio social; realizar estudos visando ao aumento

da segurança da comunidade.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.
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Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.988/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Maria Tereza Lara, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.040/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Rotary Club de Sabará, com sede no

Município de Sabará.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/11/2009 e distribuída às

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

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.040/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Rotary Club de Sabará, com sede no Município de Sabará.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 1o determina que o

exercício de qualquer cargo pelos sócios não será remunerado, e o art. 9o esclarece

que os cargos diretivos somente poderão ser ocupados por sócios. Ademais, o art. 19

dispõe que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

instituições congêneres.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.040/2009.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Sebastião Costa -

Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.042/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Betim Futebol Clube, com sede no Município de Betim.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/11/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.042/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Betim Futebol Clube, 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 na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 4º que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros, associados ou instituidores não serão

remuneradas; e no parágrafo único do art. 63 que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere, legalmente
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constituída e declarada de utilidade pública estadual.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.042/2009.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.043/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Jesus é a Esperança,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/11/2009 e distribuída às

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

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.043/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Jesus é a Esperança, 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 e não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da entidade, o parágrafo único do art. 5o

dispõe que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
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instituição congênere devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social ou a entidade pública; e o art. 19 determina que as atividades de seus

Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão

remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.043/2009.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Chico Uejo -

Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.044/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Médica de Alfenas – AMA –, com sede no

Município de Alfenas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/11/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.044/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Médica de Alfenas – AMA -, com sede no Município de Alfenas.

Os requisitos básicos para que as associações e fundações constituídas no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972,

de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas
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funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 28 que as

atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem como as dos sócios, não serão

remuneradas; e no art. 30 que, na hipótese de sua dissolução, a assembleia geral

determinará sobre o destino dos seus bens, respeitadas as leis e os contratos.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.044/2009.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Chico Uejo - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.046/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Desenvolvimento

Rural da Tenda Moreno, com sede no Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/11/2009 e distribuída às

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

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.046/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural da Tenda Moreno, com sede no

Município de Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
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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. 24 determina que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros, bem como as dos sócios, não são

remuneradas; e o parágrafo único do art. 36 dispõe que, no caso de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, legalmente

constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.046/2009.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Chico Uejo - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.048/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Frei Cézar, com

sede no Município de Mantena.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/11/2009 e distribuída às

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

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.048/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Frei Cézar, com sede no Município de

Mantena.

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 na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 27 que as

atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos sócios, serão inteiramente

gratuitas; e no art. 31 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, sem fins lucrativos,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.048/2009.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.049/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Córrego de

Areia e Adjacência – Acca –, com sede no Município de Fortuna de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/11/2009 e distribuída às

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

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.049/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Moradores de Córrego de Areia e Adjacência – Acca –,

com sede no Município de Fortuna de Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 12, § 1º, determina que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não são remuneradas; e o

art. 32 dispõe que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a outras instituições congêneres do Município, com personalidade jurídica e

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.049/2009.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Chico Uejo - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.051/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto Histórico e Geográfico de São Tiago – IHGST

–, com sede no Município de São Tiago.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/11/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.051/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Histórico e Geográfico de São Tiago – IHGST –, com sede no Município de
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São Tiago.

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 e não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no § 2º do art. 16 que,

na hipótese de extinção, seu patrimônio remanescente será doado a instituição

congênere de São Tiago; e no art. 22 que nenhuma remuneração será atribuída aos

sócios pelo exercício de cargos eletivos ou por serviços prestados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.051/2009.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.053/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Casa de Saúde São Sebastião, com sede no Município

de Virgínia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/11/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.053/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação Casa de Saúde São Sebastião, com sede no Município de Virgínia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado seja

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 33 que as

atividades dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, bem como da Diretoria

Executiva, não serão remuneradas; e no art. 34 que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere ou a entidade

pública.

Todavia, o art. 3º do estatuto informa que a sede da Associação fica no Município

de São Sebastião do Rio Verde, e não em Virgínia, como indica o art. 1º do projeto.

Para sanar esse problema, apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste parecer.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.053/2009 com a Emenda nº 1, a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Casa de Saúde São

Sebastião, com sede no Município de São Sebastião do Rio Verde.”.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Sebastião Costa -

Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.054/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a entidade Projeto Assistencial Beneficente Crescer, com
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sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/11/2009 e distribuída às

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

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.054/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Projeto Assistencial Beneficente Crescer, 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 e não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da entidade, o § 2o do art. 17 determina que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e

os arts. 30 e 32 dispõem que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será transferido a pessoa jurídica qualificada como Organização da Sociedade Civil

de Interesse Público – Oscip –, que tenha, preferencialmente, o mesmo objetivo

social do projeto, ou a instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.054/2009.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Chico Uejo -

Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.055/2009
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Braulio Braz, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Municipal de Assistência Social de Rosário da Limeira,

com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/11/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.055/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Municipal de Assistência Social de Rosário da Limeira, com sede nesse

Município.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado seja

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 27 determina que seus

Diretores, Conselheiros, instituidores e sócios não são remunerados; e o parágrafo

único do art. 28 determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, juridicamente constituída e

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.055/2009.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ronaldo Magalhães -
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Chico Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.929/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o projeto de

resolução em epígrafe tem por objetivo aprovar a alienação de terra devoluta que

especifica, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado.

A proposição recebeu da Comissão de Constituição e Justiça parecer pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e, da Comissão autora, parecer pela

aprovação.

Cabe agora a esta Comissão analisar as possíveis repercussões financeiras da

matéria, de acordo com o art. 102, VII, combinado com o art. 188, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 3.929/2009 pretende aprovar, de conformidade com o

disposto no inciso XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado, a alienação de uma

gleba de terra devoluta em nome de Cipriano Alves Pereira, situada no local

denominado Fazenda Vereda de Santa Bárbara, no Município de Rio Pardo de Minas,

com área de 135,1112 hectares.

Acompanhada de processo em nome do requerente, instruído pelo Instituto de

Terras do Estado de Minas Gerais - Iter - MG -, a proposição obedece ao disposto no

§ 6º do art. 247 da Constituição do Estado e na Lei nº 11.020, de 1993, que dispõe

sobre terras públicas e devolutas estaduais.

Assim sendo, a gleba será alienada mediante compra preferencial pelo legítimo

posseiro, pelo preço de mercado, o qual, além disso, deverá cobrir os gastos

decorrentes da instrução do processo.

Diante dessas considerações, o projeto de resolução em análise não encontra óbice

a sua promulgação, pois a transferência de domínio se dará sem repercussão

financeira ou orçamentária.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

3.929/2009, no 1º turno.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Adelmo Carneiro Leão - Lafayette de

Andrada.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 56/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Assembleia Legislativa

por meio da Mensagem nº 430/2009, o projeto de lei complementar em epígrafe “dá

nova redação ao art. 8º da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, que

institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores públicos

do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

A proposição foi aprovada no 1º turno, com as Emendas nºs. 1 a 3, da Comissão de

Constituição e Justiça, e 4 e 5, da Comissão de Administração Pública. Retorna,

agora, à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer

para o 2º turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise pretende dar nova redação ao art. 8º da Lei Complementar

nº 64, de 25 de março de 2002, que institui o Regime Próprio de Previdência e

Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências. Visa fundamentalmente a precisar as situações de aposentadoria por

invalidez permanente. Além disso, revoga o § 4º do art. 28 e o art. 33 da mesma lei.

O projeto foi aprovado no 1º turno, com as Emendas nºs. 1 a 3, da Comissão de

Constituição e Justiça, e 4 e 5, da Comissão de Administração Pública. Essas

alterações visaram a adequar a proposição aos preceitos da técnica legislativa e

ampliar a proteção previdenciária dos servidores do Estado no tocante aos riscos

atinentes à saúde, tendo por referência a legislação federal.

A matéria foi amplamente discutida no 1º turno, ocasião em que foi ressaltada a

conveniência da proposição, que visa a garantir maior segurança jurídica para a
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administração do regime próprio de previdência dos servidores do Estado.

Aproveitando o ensejo, apresentamos o Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno

para promover alterações pontuais na Lei Complementar nº 64, de 2002, para alterar

a data inicial da concessão dos benefícios pelo Funpemg, em vista da necessidade

de adequação da estrutura administrativa do fundo.

Embora previsto desde a edição da Lei Complementar nº 64, de 2002, o início do

processamento dos benefícios pelo Funpemg neste momento exigiria a imediata

ampliação da estrutura administrativa no âmbito do Ipsemg e a consequente criação

de cargos. A expressiva queda de receitas do Estado verificada desde o final do ano

passado e a necessidade de manutenção da oferta de serviços de natureza

prioritária, especialmente de saúde, educação e segurança pública, justificam o

adiamento proposto.

Importa registrar que tal medida em nada comprometerá direito dos servidores

públicos ou de seus dependentes, haja vista que estão mantidos todos os benefícios

listados na Lei Complementar nº 64, de 2002. Também não representará ônus para

os segurados nem para a administração estadual, na medida em que os percentuais

de contribuição também não sofrerão alteração.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar

nº 56/2009, no 2º turno, na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, que institui o Regime

Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores públicos do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” e seu inciso III e o § 2º do art. 8º, o inciso II do § 1º do art. 28, o

art. 37, as alíneas “b” dos incisos I e II do art. 39, o art. 40, o inciso II do art. 50, o

inciso IV do art. 51, o § 1º do art. 55 e os §§ 2º e 3º do art. 57 da Lei Complementar nº

64, de 25 de março de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando

acrescido ao art. 8º da lei o seguinte § 4º:
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“Art. 8º - O servidor integrante do regime próprio de previdência de que trata esta lei

complementar será aposentado:

(...)

III - por invalidez permanente, atestada na forma do art. 13:

a) com proventos integrais, se a invalidez for decorrente de acidente em serviço,

moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, mencionada nos

termos deste artigo;

b) nos demais casos, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

(...)

§ 2º - Para fins do disposto na alínea “a” do inciso III do “caput”, entende-se como:

I - acidente em serviço o evento danoso que tiver como causa mediata ou imediata

o exercício das atribuições inerentes ao cargo ou, ainda, a agressão sofrida e não

provocada pelo servidor no exercício de suas atribuições;

II - moléstia profissional a enfermidade que decorrer das condições do serviço ou de

fato nele ocorrido, devendo o laudo médico estabelecer a sua rigorosa

caracterização;

III - doença grave, contagiosa ou incurável as seguintes enfermidades: tuberculose

ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao

ingresso no serviço público, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,

cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia

grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte

deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,

artrite reumatoide, fibrose cística (mucoviscidose), lúpus eritematoso disseminado

(sistêmico), pênfigo foliáceo, com base em conclusão da medicina especializada, e

outras que a lei indicar.

(...)

§ 4º - O prazo para provar a ocorrência de acidente em serviço, por meio de

processo especial, é de oito dias contados a partir da data do evento danoso,

prorrogável por igual período mediante justificativa da autoridade responsável.”.

Art. 28 - (...)

§ 1º - (...)
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II - ao dobro da alíquota de contribuição prevista no “caput” deste artigo, referente

aos segurados de que tratam os incisos I, II e III do art. 3° desta lei complementar que

tenham ingressado no serviço público estadual após 31 de dezembro de 2001,

observado o disposto no art. 37 desta lei complementar;

(...)

Art. 37 - As contribuições do segurado de que trata o art. 3º cujo provimento em

cargo efetivo ocorreu depois de 31 de dezembro de 2001, bem como a respectiva

contribuição patronal serão recolhidas e repassadas gradativamente ao Funpemg,

atingindo sua integralidade em 2013, conforme estabelecido no Anexo desta lei

complementar.

§ 1º - Excluem-se do disposto no “caput” deste artigo as contribuições do servidor

inativo, as quais serão integralmente repassadas ao Funpemg a partir de 2013,

observado o disposto no § 3º do art. 28 desta lei complementar.

§ 2º - Aplica-se o disposto no § 1º às contribuições do beneficiário de pensão

devida pelo falecimento de segurado de que trata o “caput” deste artigo.

(...)

Art. 39 - (...)

I - (...)

b) ao segurado de que trata o art. 3º cujo provimento tenha ocorrido após 31 de

dezembro de 2001, quando o benefício for concedido até 31 de dezembro de 2012;

II - (...)

b) aos dependentes do segurado de que trata o art. 3º cujo provimento tenha

ocorrido após 31 de dezembro de 2001, quando o fato gerador do direito previsto

neste inciso ocorrer até 31 de dezembro de 2012;

(...)

Art. 40 - Compete ao Ipsemg assegurar, por meio do Funpemg, ao segurado a que

se refere o art. 3º cujo provimento tenha ocorrido após 31 de dezembro de 2001 e a

seus dependentes o pagamento dos benefícios previstos no art. 6º cujo início de

vigência seja posterior a 31 de dezembro de 2012.

(...)

Art. 50 - (...)
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II - as parcelas das contribuições previdenciárias do servidor público titular de cargo

efetivo das administrações direta, autárquica e fundacional dos Poderes Legislativo,

Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, do membro da

magistratura e do Ministério Público, do Conselheiro do Tribunal de Contas e

aposentados até 31 de dezembro de 2012 cujo provimento tenha ocorrido após 31 de

dezembro de 2001, as quais não forem devidas ao Funpemg nos termos do art. 37;

(...)

Art. 51 - (...)

IV - repassar ao Ipsemg os recursos financeiros do Funfip relativos aos valores

necessários ao pagamento dos benefícios previdenciários líquidos a que fizerem jus

os dependentes dos servidores, quando os fatos geradores ocorrerem até 31 de

dezembro de 2012, observado o disposto nesta lei complementar.

(...)

Art. 55 - (...)

§ 1º - As contas bancárias do Funpemg não integrarão o Sistema de Unidade de

Tesouraria estabelecido pela Lei nº 6.194, de 26 de novembro de 1973.

(...)

Art. 57 - (...)

§ 2º - O Estado destinará ao Ipsemg, a título de taxa de administração do Funpemg,

2% (dois por cento) do valor das contribuições devidas ao Fundo até 2012.

§ 3º - A partir de 2013, o Ipsemg fará jus à taxa de administração de 2% (dois por

cento) do valor das contribuições que são devidas ao Funpemg, deduzidas do próprio

Fundo.”.

Art. 2º - O Anexo da Lei Complementar nº 64, de 2002, passa a vigorar na forma do

Anexo desta lei complementar.

Art. 3º - Os percentuais constantes na linha correspondente ao ano 2009 do Anexo

da Lei Complementar nº 64, de 2002, com a redação determinada por esta lei

complementar, vigorarão até o último dia do mês anterior ao da publicação desta lei

complementar.

Parágrafo único - Os percentuais constantes na linha correspondente ao ano 2009-

A do Anexo da Lei Complementar nº 64, de 2002, com a redação determinada por
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esta lei complementar, vigorarão a partir do primeiro dia do mês de publicação desta

lei complementar.

Art. 4º - Na aplicação das alterações previstas por esta lei complementar ficam

assegurados os recursos necessários ao pagamento das obrigações a que se refere

o art. 39 da Lei Complementar nº 64, de 2002.

Art. 5º - Ficam revogados o § 4º do art. 28 e o art. 33 da Lei Complementar nº 64,

de 2002.

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

ANEXO

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

“ANEXO

(a que se refere o art. 37 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002)

* - O quadro contendo o anexo acima referido foi publicado no “Diário do

Legislativo” do dia 16.12.2009.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Inácio Franco - Juarez Távora.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 56/2009

(Redação do Vencido)

Dá nova redação ao art. 8º da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002,

que institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores

públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” e seu inciso III e o § 2º do art. 8º da Lei Complementar nº 64, de

25 de março de 2002, passam a vigorar com a redação que segue, ficando acrescido

ao mesmo artigo o seguinte § 4º:

“Art. 8º - O servidor integrante do regime próprio de previdência de que trata esta lei

complementar será aposentado:

(...)

III - por invalidez permanente, atestada na forma do art. 13:

a) com proventos integrais se a invalidez for decorrente de acidente em serviço,
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moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, mencionada nos

termos deste artigo;

b) nos demais casos, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

(...)

§ 2º - Para fins do disposto na alínea “a” do inciso III do “caput”, entende-se como:

I - acidente em serviço o evento danoso que tiver como causa mediata ou imediata

o exercício das atribuições inerentes ao cargo ou, ainda, a agressão sofrida e não

provocada pelo servidor no exercício de suas atribuições;

II - moléstia profissional a enfermidade que decorrer das condições do serviço ou de

fato nele ocorrido, devendo o laudo médico estabelecer a sua rigorosa

caracterização;

III - doença grave, contagiosa ou incurável as seguintes enfermidades: tuberculose

ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao

ingresso no serviço público, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,

cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia

grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte

deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,

artrite reumatoide, fibrose cística (mucoviscidose), lúpus eritematoso disseminado

(sistêmico), pênfigo foliáceo, com base em conclusão da medicina especializada, e

outras que a lei indicar.

(...)

§ 4º - O prazo para provar a ocorrência de acidente em serviço, por meio de

processo especial, é de oito dias contados a partir da data do evento danoso,

prorrogável por igual período mediante justificativa da autoridade responsável.”.

Art. 2º - Ficam revogados o § 4º do art. 28 e o art. 33 da Lei Complementar nº 64,

de 2002.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 900/2007

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o Projeto de Lei nº 900/2007 “dispõe sobre
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disponibilização de informações pelas empresas de telefonia celular no Estado de

Minas Gerais”.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora o projeto a esta

Comissão, para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado

com o art. 102, XV, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei sob análise tem por objetivo permitir que a polícia, no curso de

investigações criminais, tenha acesso a informações sobre a localização de aparelhos

de telefone móvel pertencentes a pessoas objeto da inquirição referida. Sua

finalidade última é possibilitar a localização, pela polícia, de pessoas em situação de

perigo.

Mantemos, neste 2º turno, as razões que fundamentaram o parecer do 1º turno,

consubstanciadas no substitutivo que apresentamos, o qual foi aprovado em Plenário.

Nos termos do vencido no 1º turno, a empresa concessionária de serviços de

telefonia celular será obrigada a fornecer informações sobre a localização de

aparelhos de clientes à autoridade da polícia judiciária do Estado, mediante

solicitação, ressalvado o sigilo do conteúdo das ligações telefônicas. A empresa

fornecerá as informações imediatamente, sob pena de responsabilização por dano

decorrente de atraso, mediante requisição fundamentada e vinculada a inquérito

policial, e tal procedimento não implicará custo adicional para o usuário.

Tendo em vista que, nos termos originalmente propugnados, a proposição

afrontaria o direito constitucional à privacidade, inseriu-se na proposição dispositivo

que assegura ao cliente do serviço o direito de desautorizar, formal e expressamente,

o fornecimento à polícia judiciária das informações a que se refere o projeto. Caberá

à concessionária apresentar a seus clientes essa possibilidade, por meio de

formulário específico. Pretende-se, com essa redação, que o sistema de defesa social

funcione de forma a maximizar todos os direitos da pessoa humana, individual e

socialmente considerada, em face de um problema relevante no campo da segurança

pública. Resguarda-se o direito à privacidade do usuário, sem perda de eficácia da

investigação policial.
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A aprovação do projeto responde a inúmeras situações que exigem a pronta ação

da polícia, nas quais o fator tempo é preponderante. Como exemplo, podemos citar

os casos de desaparecimento, de sequestro e de rapto. Nessas hipóteses, o pronto

atendimento ao evento e a rapidez na elucidação da localização da vítima são fatores

que, estatisticamente, definem o sucesso da operação policial.

A proposta se insere em um contexto no qual o Brasil, e especificamente Minas

Gerais, apresenta expressivos índices de aumento da criminalidade violenta nas

últimas décadas, conforme dados do Ministério da Justiça. Segundo Sérgio Adorno e

Fernando Sallas, nas três últimas décadas, “os crimes de tráfico de drogas e extorsão

mediante sequestro, ao lado dos homicídios, foram os que acusaram as maiores

taxas de crescimento” (“Crime organizado: Dossiê”, São Paulo, 2007).

Tal criminalidade aparece nos grandes centros urbanos e tem se interiorizado,

apresentando também ligações, diretas ou indiretas, com o crime organizado.

Levantamentos do Ministério da Saúde evidenciam que no Brasil, entre o final da

década de 1980 e o ano de 2002, houve um aumento de 59 para 72 mortes, em cada

grupo de 100 mil habitantes, por causas externas, que abrangem acidentes e atos de

violência. Para fins de comparação, deve-se observar que países da Europa

Ocidental têm taxas inferiores a três mortes e nos Estados Unidos esse índice não

passa de cinco a seis mortes intencionais por 100 mil habitantes. Agressões são a

maior causa externa de mortalidade, perfazendo aproximadamente 40% do total. As

hipóteses que envolvem o desaparecimento de pessoas, como raptos e sequestros,

estão entre esses casos.

Entre 2001 e 2003 houve, no Brasil, uma elevação dos crimes violentos contra o

patrimônio, entre os quais a extorsão mediante sequestro, da ordem de 20,2% (“In”:

www.mj.gov.br/senasp/pesquisas_aplicadas/mapa). Tal fenômeno deve orientar as

ações do Estado no setor da segurança pública, já que a estatística revela motivos

para preocupação e ação eficaz (Dammert, L. e Arias, P. “El Desafio de la

Delincuencia en América Latina: Diagnóstico y respuestas de política”. “In”: “Estudios

Sócio-Económicos”, nº 40, 2007).

Ainda entre os crimes contra o patrimônio que contam com o emprego de violência,

verifica-se o crescimento dos indicadores, especialmente na Região Sudeste, embora
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Minas Gerais apresente crescimento abaixo da média (Peixoto, Betânia Totino e

outros. “Metodologias e Criminalidade Violenta no Brasil”. “In”: “São Paulo em

Perspectiva”, v.18, nº 1, jan./mar. 2004). Em nosso Estado, a propósito, o

aprimoramento das políticas públicas no campo da defesa social, aliás, com aumento

da relação entre efetivo policial e população superior à média nacional, tem gerado

estabilização ou queda dessa criminalidade, com taxa de crimes letais abaixo da

média nacional.

Observe-se o diagnóstico preciso, a seguir:

“Como já o demonstraram análises anteriores, Minas Gerais vivenciou um aumento

significativo da criminalidade violenta no período de 1997 a 2003. Nesse período, as

taxas anuais de crimes violentos por 100 mil habitantes subiram em torno de 400%. O

mesmo movimento foi observado para os roubos (aumento aproximadamente de

580%) e para os homicídios, que subiram aproximadamente 100%. Ao que tudo

indica essa tendência ascendente foi interrompida entre 2004 e 2005 e regrediu a

partir de então, com comportamento bastante positivo para todos os indicadores”

(“Anuário de Informações Criminais de Minas Gerais”. Belo Horizonte, 2007).

Segundo dados do IBGE, houve em Minas Gerais, em 2002, 55 casos de extorsão

mediante sequestro, quantidade corroborada pelos indicadores estaduais e tendente

a decréscimo nos últimos três anos. Frise-se que esses casos não são numerosos,

mas de alto impacto sobre a percepção de segurança do cidadão.

Relatório do Ministério da Justiça acerca da distribuição dos registros policiais de

extorsão mediante sequestro, segundo número e taxas para grupo de 100 mil

habitantes nos Estados brasileiros, aponta que “de acordo com as Secretarias

Estaduais de Segurança Pública, as taxas de sequestros são caracteristicamente

muito baixas. No entanto, este é um dos crimes com maior impacto sobre a sensação

de segurança da população. Seus valores raramente ultrapassam 1 ocorrência por

100 mil habitantes. Os valores mais baixos das taxas de sequestros estão nos

Estados do Norte e do Nordeste do Brasil”. (Ministério da Justiça. “Diagnóstico da

Criminalidade no Brasil - Lesões Corporais e Sequestros”).

A ação específica parece ser a melhor solução nesses casos (Manfredini, N. e

Recalcatti, R. “Sequestros: Modus Operandi, Estudos de Casos”. Curitiba, 2008),
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podendo-se verificar experiências pontuais de diminuição de eventos, ainda não

passíveis de aferição definitiva, como a apresentada pelo Estado de São Paulo em

2008 (“Número de sequestros cai 60% em São Paulo”. “In”: “Último Segundo”,

31/7/2008).

Ainda assim, em números absolutos o Brasil é, na América Latina, o 2º colocado

em número de sequestros, atrás somente da Colômbia (Ornelas, René A. Jimenez.

“El Secuestro: Uno de Los Males Sociales del Mexicano”. México, 2000, p. 28). Para

alguns, o País já estaria em 1º lugar, junto com o México (Moor, Mariane. “Relatório”.

Pax Christi, 2008), sendo certa a diferença de motivação entre os sequestros nesses

diferentes países: político na Colômbia e patrimonial nos demais (Dammert, L. e

Arias, P., “op. cit.”, pág. 33 e seguintes).

Note-se, ademais, que há certa tendência de mutação do padrão clássico de

atuação criminosa, que passa a atingir camadas sociais mais diversificadas. Segundo

Jimenez Ornelas, “uma das mudanças mais notáveis é o sequestro de pessoas não

tão ricas, tais como industriais da pequena indústria, profissionais liberais,

comerciantes, etc., que tenham acesso a dinheiro em espécie, e aqueles que por

natureza são mais fáceis de sequestrar, por não contarem com guarda-costas, como

certos executivos de multinacionais” (“Op. cit.”, pág. 28). Além disso, o sequestro é

crime que tem nas crianças e adolescentes parte significativa das vítimas, superando

50% dos casos em alguns países. Vê-se que, nesses casos, pode ser útil para a

polícia a localização do telefone celular como meio de monitoramento dessas

pessoas.

Salientamos, então, que o exame da proposição ocorre em um contexto positivo

para o incremento das ações de segurança pública, já que o aprimoramento do

comportamento estatal em Minas Gerais tem ocasionado reações sociais positivas,

de maneira geral. A quantidade de casos a ser alcançada pela norma a ser produzida

é pequena; todavia, seu impacto sobre a sensação geral de segurança pode ser

grande.

A proposição se dirige, especificamente, para tipos criminais cujo combate eficaz

demanda adequada coordenação da ação policial no tempo. Agir rápido pode ser vital

para o sujeito passivo do delito. Além disso, mais restrição material à oportunidade de
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realização de crime tende a produzir menor criminalidade (Beato, C. e outros. “Crime,

Oportunidade e Vitimização”. “In”: “RBCS”, vol. 19, nº 55, junho/2004).

Estudos comprovam a relação entre a rapidez no procedimento policial e sua

probabilidade de êxito (Simons, André M. e Willie, Jeannine. “Runaway or Abduction?

Assessment Tools for the First Responder”. “In”: “FBI Law Enforcement Bulletin”, v.

69, nº 11, novembro/2000). Casos de desaparecimento, de rapto e de sequestro

devem ser comunicados rapidamente, no máximo em 24 horas, para fins de eficiência

da intervenção policial, devendo o poder público disponibilizar serviços de disque

denúncia (Allender, David M. “Child Abductions. Nightmares in Progress”. “In”: “FBI

Law Enforcement Bulletin”, v. 76, nº 7, julho/2007), como os existentes em nosso

Estado.

Cumpre salientar que, por exemplo, dos homicídios decorrentes de sequestro de

crianças, 74% ocorrem nas três primeiras horas, e 99%, no primeiro dia de cativeiro

(OJJDP “Annual Report 2002” - Julho/2004). Nesses casos, a localização rápida da

vítima é fator associado ao resultado positivo do atendimento policial (Strauss, Marcy.

“Sequestration”. In: American Journal of Criminal Law, 1996, nº 24, pág. 63).

Nos sequestros em geral, o tempo de cativeiro é extremamente variável, podendo

durar de 24 horas a mais de 6 meses (Manfredini, N. e Recalcatti, R. “Sequestros:

Modus Operandi, Estudos de Casos”. Curitiba, 2008). Ainda que se admita a

possibilidade de sobrevivência do raptado, sua localização rápida permite a redução

do dano moral, além de ser útil para os casos de sequestro autoinfligido e simulado.

A mesma ótica se aplica aos casos de desaparecimento em geral. Estatísticas do

Departamento de Justiça do Estado da Califórnia mostram uma relação entre o tempo

e o desaparecimento de jovens e crianças, permitindo-se verificar que o atendimento

deve, preferencialmente, ser feito em até 24 horas. Jovens até sete dias fora de casa

têm mais de 50% de chances de retorno, proporcional ao tempo de evasão, ao passo

que os que estão desaparecidos há mais de 30 dias têm apenas 3% de chances de

volta, voluntária, pela ação dos pais ou pela ação estatal.

Percebemos, então, que, de um lado, a proposição se dirige relativamente a poucos

crimes e a um percentual reduzido da população. Ainda assim, pode contribuir

acentuadamente para a efetividade da segurança pública e para que o cidadão se
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sinta mais seguro. É certo que outros fatores, como o cultural (Gavíria, M. e Rosa, M.

“Cultura e segurança cidadã: em busca do controle da violência na Colômbia”. “In”:

“Sociologias”, nº 18, dezembro/2007, págs. 316-335) ou o político (Soares, G. A. D.

“As covariadas políticas das mortes violentas”. “In”: “Opinião Pública”, v.11, nº 1,

março/2005), são fundamentais para o sucesso de qualquer ação na área da defesa

social; contudo, é inegável o mérito do componente nuclear da proposição.

Verificamos, portanto, que o projeto de lei em foco atende às necessidades de

segurança pública da sociedade, já que permite uma ação policial mais rápida e

eficaz. Consideramos que a proposição foi aprovada em termos adequados no 1º

turno e merece ser ratificada.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

900/2007 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

João Leite, Presidente - Tenente Lúcio, relator - Maria Tereza Lara - Rômulo

Veneroso.

PROJETO DE LEI Nº 900/2007

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre o fornecimento de informações por concessionária de telefonias fixa e

móvel para fins de segurança pública.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica a empresa concessionária de serviços de telefonia celular obrigada a

fornecer informações sobre a localização de aparelhos de clientes à autoridade da

polícia judiciária do Estado, mediante solicitação, ressalvado o sigilo do conteúdo das

ligações telefônicas.

§ 1º – A concessionária a que se refere o “caput” deste artigo fornecerá as

informações mediante requisição fundamentada e vinculada a inquérito policial e

encaminhará ao Ministério Público, no prazo de 48 horas, relatório circunstanciado

das informações solicitadas, para fins de acompanhamento e controle.

§ 2º – O disposto neste artigo não implica custo adicional para o usuário.

Art. 2º – O cliente do serviço de telefonia móvel poderá, mediante declaração formal
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e expressa, firmada perante a concessionária a que se refere o art. 1º, desautorizar

que sejam fornecidas à polícia judiciária as informações de que trata esta lei.

Parágrafo único – A concessionária a que se refere o art. 1º fornecerá a seus

clientes, novos e antigos, formulário solicitando a manifestação de vontade a que se

refere o “caput” deste artigo.

Art. 3º – As informações de que trata esta lei serão prestadas imediatamente pela

concessionária, que responderá por danos decorrentes do atraso em sua entrega.

Art. 4º – As empresas de telefonias fixa e móvel, pelo meio tecnológico disponível,

informarão automaticamente às autoridades competentes a localização de telefones

que acionarem os números de emergência.

Art. 5º – A infração ao disposto nesta lei implica as seguintes penalidades, sem

prejuízo de responsabilizações civil e criminal, ou de responsabilidade administrativa

da autoridade da polícia judiciária, assegurado o devido processo administrativo:

I – retardar a entrega de informação à autoridade da polícia judiciária: multa de

10.000 Ufemgs (10 mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

II – deixar de repassar informação à autoridade da polícia judiciária: multa de

20.000 Ufemgs;

III – deixar de oferecer ao cliente a possibilidade de manifestação de vontade a que

se refere o “caput” do art. 2º: multa de 20.000 Ufemgs;

IV – fornecer informação não autorizada: multa de 20.000 Ufemgs;

V – fornecer informação a terceiros: multa de 20.000 Ufemgs.

Parágrafo único – As penalidades previstas no “caput” deste artigo serão aplicadas

em dobro no caso de reincidência.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.429/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o Projeto de Lei nº 3.429/2009 visa autorizar o

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

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma apresentada, e retorna a este

órgão colegiado, a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,
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combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.429/2009 tem como finalidade conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa fazer a transferência ao

patrimônio do Município de Itapajipe de um imóvel com área de 352m², a ser

desmembrado de área com 2.506,50m², situado nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel destina-se à

ampliação da Escola Municipal Gil Brasileiro da Silva, com o fim de atender à

demanda escolar da comunidade local.

Ainda em defesa do interesse público, o art. 2º prevê a reversão do imóvel ao

patrimônio do Estado, se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

É importante observar que a transferência de domínio de bem público estadual

somente pode ser realizada com autorização desta Assembleia Legislativa, por

exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública; e do §

2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que tratam sobre a matéria, não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.429/2009, no

2º turno.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Antônio Júlio - Zé Maia.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.880/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.880/2009 visa da

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Coimbra o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, com a Emenda nº 1, e retorna agora a este

órgão colegiado, a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz

parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.880/2009 na forma aprovada no 1º turno tem como finalidade

conferir a necessária autorização legislativa para que o Poder Executivo possa fazer

transferência de titularidade de bem público ao patrimônio do Município de Coimbra,

constituído por área com 23.000m², situado no lugar denominado Sítio da Represa de

São Sebastião, naquele Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel destina-se à

construção de casas populares e de uma creche.

Ainda em defesa do interesse público, o art. 2º 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 for utilizado com a finalidade prevista.

É importante registrar que a transferência de domínio de bem público estadual

somente pode ser realizada com autorização desta Assembleia Legislativa, por

exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública; e do §

2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que tratam sobre a matéria, não

representa despesas para o erário nem acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.880/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.



____________________________________________________________________________
1855

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Juarez Távora, relator - Inácio Franco - Adelmo Carneiro

Leão - Lafayette de Andrada.

PROJETO DE LEI Nº 3.880/2009

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Coimbra 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 Coimbra o

imóvel constituído por área com 23.000m² (vinte e três mil metros quadrados), situado

no lugar denominado Sítio da Represa de São Sebastião, nesse Município, registrado

sob o nº 11.861 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Viçosa.

Parágrafo único – O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-se à construção

de casas populares e de uma creche.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, se, no

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

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

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

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.938/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.938/2009 tem por

escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Instituto Nacional de Colonização e

Reforma Agrária – Incra – o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma apresentada, e retorna agora a

este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art.

189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.938/2009 tem a finalidade de autorizar o Poder Executivo a

doar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra – o imóvel
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denominado Fazenda Vereda Funda, com área de 4.906,6647ha, situado no

Município de Rio Pardo de Minas.

O referido imóvel é parte de uma área com 166.032,7911ha, denominada Rio

Pardo, havida pelo Estado em razão de discriminatória realizada pela Fundação Rural

Mineira, na década de 1980, sendo o Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais –

Iter – o atual responsável pela gestão das terras devolutas e arrecadadas do Estado.

Atendendo ao interesse público que deve nortear as ações da administração

pública, o referido bem destina-se ao assentamento de trabalhadores rurais que

residem na região há vários anos. Ademais, se não for utilizado para essa finalidade

no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, o

imóvel reverterá ao patrimônio do doador.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de patrimônio estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos

e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratificamos que o projeto de lei em análise encontra-se de acordo com os preceitos

legais que tratam da matéria, não representa despesas para o erário e não acarreta

repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.938/2009, no

2º turno.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Lafayette de Andrada - Jayro

Lessa - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.971/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.971/2009 tem por
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escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itueta o imóvel que

especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, com a Emenda nº 1, e retorna agora a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz

parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.971/2009, na forma aprovada em Plenário, tem por escopo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itueta o imóvel com área de

10.000m², situado na Rua Santo Antônio, s/nº, nesse Município, para o

funcionamento de escola municipal e a construção de local para abrigar o Programa

Pró-Infância, com amplos benefícios para a população local.

Ainda em defesa do interesse coletivo, o art. 2º determina que o bem reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A transferência de domínio de patrimônio estadual, ainda que para outro ente da

Federação, somente pode ser realizada com autorização desta Assembleia

Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17 da Lei

Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos

e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ressalte-se que o projeto de lei em análise se encontra de acordo com os preceitos

legais que tratam sobre a matéria, não representa despesas para o erário nem

acarreta repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.971/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio -
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Lafayette de Andrada.

PROJETO DE LEI Nº 3.971/2009

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itueta 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 Itueta o imóvel

situado na Rua Santo Antônio, s/nº, Distrito de Quatituba, constituído pela área total

de 10.000m², registrado sob o nº 3242, livro 3-B, fls. 15/vº, no cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Resplendor.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se ao

funcionamento de escola municipal e à construção de local para abrigar o Programa

Pró-Infância.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, no

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

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

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.975/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.975/2009 tem como

finalidade autorizar o Poder Executivo a doar à Universidade do Estado de Minas

Gerais – Uemg – o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, e retorna

agora a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme

dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz

parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.975/2009, na forma aprovada em Plenário, autoriza o Poder

Executivo a doar à Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg – imóvel com

área de 322.208m², conforme descrição constante no Anexo, a ser desmembrado de
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uma área total de 436.165,23m2, situado na Rua Luiz Delben, no Bairro Roman,

antiga Sericícola, no Município de Barbacena.

Visando ao atendimento do interesse público, o parágrafo único do art. 1º determina

que o imóvel se destina à construção do câmpus da Uemg no Município de

Barbacena. Ademais, o art. 2o prevê a reversão do bem ao patrimônio do Estado se,

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

lhe tiver sido dada essa destinação.

A transferência de domínio de patrimônio estadual, ainda que para outro ente da

Federação, somente pode ser realizada com autorização desta Assembleia

Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17 da Lei

Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos

e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ressalte-se que o projeto de lei em análise se encontra de acordo com os preceitos

legais que tratam sobre a matéria, não representa despesas para o erário nem

acarreta repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.975/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de Andrada - Adelmo

Carneiro Leão - Jayro Lessa.

PROJETO DE LEI Nº 3.975/2009

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar à Universidade do Estado de Minas Gerais –

Uemg – o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1o – Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Universidade do Estado de

Minas Gerais – Uemg – imóvel com área de 322.208m² (trezentos e vinte e dois mil

duzentos e oito metros quadrados), conforme descrição constante no Anexo desta lei,
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a ser desmembrado de uma área total de 436.165,23m2 (quatrocentos e trinta e seis

mil cento e sessenta e cinco vírgula vinte e três metros quadrados), situado na Rua

Luiz Delben, no Bairro Roman, antiga Sericícola, no Município de Barbacena,

registrada sob o no 4.415 do Livro no 3, no Cartório do 1o Ofício do Registro de

Imóveis da Comarca de Barbacena.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

construção do câmpus da Uemg no Município de Barbacena.

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.

Anexo

(a que se refere o art. 1o da Lei no ,de de 200 .)

A área a ser doada tem a seguinte descrição: partindo-se do ponto “A”, nas

margens da Rua Luiz Delben (coordenadas planas de 7650975,57N e 626509,30L),

segue-se com azimute de 294º47’, por 404,36m, até o ponto “B” (coordenadas planas

de 7651144,83N e 626142,02L), na cerca de arame, confrontando com a Fazenda

Regional – Sericícola; daí segue-se por esta cerca de arame com azimute de 327º06’,

por 403,31m, confrontando com herdeiros de Amílcar Savassi, até o limite de

confrontações de herdeiros de Amílcar Savassi com herdeiros de D. Dutra; daí segue-

se por cerca de arame, em linhas quebradas, azimute inicial de 74º03’, por 173,35m,

mais 163,65m, confrontando com herdeiros de D. Dutra, até o limite de confrontações

de herdeiros de D. Dutra com fundos das residências da Rua Tancredo Esteves; daí

segue-se pelos fundos das referidas residências com azimute de 122º38’, por

796,50m, confrontando com fundos das residências das Ruas Tancredo Esteves,

Acre e Dário de Oliveira Lima, até as margens da Av. Amílcar Savassi; daí segue-se

pelas margens da referida avenida com azimute de 215º03’, por 48,86m, mais 9,37m,

mais 287,52m, mais 7,85m, até o entroncamento com a Rua Luiz Delben; daí segue-

se pela Rua Luiz Delben, por 116,49m, mais 106,78m, até o ponto “A”, onde teve

início esta descrição, totalizando área de 322.208m² (trezentos e vinte e dois mil

duzentos e oito metros quadrados).
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.592 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.592/2009, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Entorno do Lago de

Miranda em Indianópolis – Amelmi –, com sede no Município de Indianópolis, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.592/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Entorno do Lago de

Miranda em Indianópolis – Amelmi –, com sede no Município de Indianópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores do

Entorno do Lago de Miranda em Indianópolis – Amelmi –, com sede no Município de

Indianópolis.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.790 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.790/2009, de autoria do Deput ado Ademir Lucas, que declara

de utilidade pública a Associação Cão Viver em Defesa dos Animais, com sede no

Município de Contagem, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 3.790/2009

Declara de utilidade pública a Associação Cão Viver em Defesa dos Animais, com

sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Cão Viver em Defesa dos

Animais, com sede no Município de Contagem.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 114ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2009

Presidência do Deputado José Henrique

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

Correspondência: Mensagens nºs 448, 449, 450, 451 e 452/2009 (encaminhando

emenda ao Projeto de Lei nº 3.734/2009 e os Projetos de Lei nºs 4.083, 4.084, 4.085

e 4.086/2009, respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.087 a

4.099/2009 - Requerimentos nºs 5.225 a 5.247/2009 - Requerimento do Deputado

Duarte Bechir - Comunicações: Comunicações das Comissões de Política

Agropecuária, de Cultura, de Segurança Pública e de Meio Ambiente e dos

Deputados Weliton Prado, Alberto Pinto Coelho e Elmiro Nascimento - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Carlos Pimenta, Doutor Viana, Carlin Moura,

Juarez Távora e Almir Paraca - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições - Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Duarte

Bechir; deferimento - Requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz; deferimento;

discurso do Deputado Getúlio Neiva - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos

Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -

Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro

Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia
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Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João

Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto

Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca

Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário, lê a

seguinte correspondência:

MENSAGEM Nº 448/2009

- A Mensagem nº 448/2009 e a emenda ao Projeto de Lei nº 3.734/2009 foram

publicadas na edição anterior.

“MENSAGEM Nº 449/2009*

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Antônio Carlos o imóvel constituído pela área de sessenta alqueires,

situado no lugar denominado Fazenda do Capão do Onça, no Município de Antônio

Carlos, registrado sob o nº 32.124, Livro nº 2 - Registro Geral, no Cartório do 1º Ofício
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do Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena.

O projeto encaminhado tem o objetivo de destinar o imóvel para instalação no local

de um Centro de Recuperação de Dependentes Químicos, visando beneficiar

diretamente adolescentes, jovens e familiares em situação de vulnerabilidade. Além

disso, pretende-se com o projeto a regularização fundiária das famílias carentes da

região, o que acarretará relevantes benefícios à população daquele Município.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu elevado apreço e

distinta consideração.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.083/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Antônio Carlos o imóvel que

especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Antônio Carlos o

imóvel constituído pela área de sessenta alqueires, situado no lugar denominado

Fazenda do Capão do Onça, no Município de Antônio Carlos, registrado sob o nº

32.124, Livro nº 2 - Registro Geral, no Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis da

Comarca de Barbacena.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” será utilizado para implantação de

um Centro de Recuperação de Dependentes Químicos e regularização fundiária das

famílias carentes residentes na região.

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

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

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

Art. 3º - 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 450/2009*

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
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Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza o Poder Executivo a doar

imóvel ao Município de Três Pontas.

A liberação patrimonial prevista na proposta tem em vista acolher solicitação da

Administração daquele Município, que deseja instalar no local a Escola Municipal de

Educação Infantil Solange Mendonça Reis, medida que resultará em benefícios

àquela comunidade, uma vez que aquela unidade de ensino estará melhor instalada

no centro da cidade.

A Secretaria de Estado de Educação, à qual o bem se encontra vinculado, ouvida a

respeito, manifestou-se favorável à doação.

São estas as razões que me levam a solicitar a aprovação do projeto.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.084/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Três Pontas o imóvel que

especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Três Pontas o

imóvel com área de 570,00m2 (quinhentos e setenta metros quadrados), situado na

Rua Barão da Boa Esperança, nº 198, Centro, na sua sede, a ser desmembrado de

uma área total de 3.784,00m2 (três mil setecentos e oitenta e quatro metros

quadrados), registrado sob o nº 13.630, a fls.84 do Livro nº 3-0, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Três Pontas.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” destina-se ao funcionamento da

Escola Municipal de Educação Infantil Solange Mendonça Reis.

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.”

- 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.
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“MENSAGEM Nº 451/2009*

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Leandro Ferreira imóvel com área de 640,66m2, situado na Avenida

Padre Libério, esquina com Rua Ernesto Ferreira, naquele Município, registrado sob o

n° 5.266, a fls. 72 do Livro 3-C, no Cartório de Re gistro de Imóveis da Comarca de

Pitangui.

O projeto encaminhado tem o objetivo de dar destinação pública ao imóvel em

questão, para construção da unidade do Programa Farmácia de Minas.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço

anexar Exposição de Motivos da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares o projeto de lei anexo.

Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais,

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência

anteprojeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Leandro

Ferreira o imóvel que especifica. O imóvel é constituído pela área de 640,66m²,

situado na Avenida Padre Libério, esquina com Rua Ernesto Ferreira, naquele

Município, registrado sob o nº 5.266, a fls. 72 do Livro 3-C, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Pitangui. Em 9 de novembro de 2009, recebemos

OF.DPAT/BI-845/09 da Secretaria de Estado de Educação, por meio do qual nos

encaminhou a solicitação da Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira solicitando a

doação do imóvel, objetivando a construção de uma unidade do Programa Farmácia

de Minas. Considerando que no local já se encontra edificada uma unidade de saúde,

que beneficia diretamente a população local; a inexistência de projetos estaduais para

a utilização do imóvel e a manifestação favorável da Secretaria de Estado de

Educação sugerimos que seja transferido o domínio do imóvel para o Município de



____________________________________________________________________________
1868

Leandro Ferreira. Essas as razões de interesse público e inestimável alcance social

que me levam a apresentar-lhe o presente anteprojeto de lei.

Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 4.085/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Leandro Ferreira o imóvel que

especifica.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Leandro Ferreira,

imóvel com área de 640,66m2, situado na Avenida Padre Libério, esquina com Rua

Ernesto Ferreira, naquele Município, registrado sob o n° 5.266, a fls. 72 do Livro 3-C,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pitangui.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se a construção da

unidade do Programa Farmácia de Minas.

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

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

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.”

- 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 452/2009*

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dessa egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Pouso Alegre o imóvel que especifica, destinado à construção de via de

acesso à unidade prisional instalada naquele Município.

Reitero a Vossa Excelência, na oportunidade, protestos de elevada estima e distinta

consideração.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 4.086/2009
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Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pouso Alegre o imóvel que

especifica.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Pouso Alegre

imóvel constituído pela área de 1.702,72m², situado no bairro Ribeirão das Mortes,

sem número, BR-459, Rodovia JK, naquele Município, conforme memorial descritivo

em anexo, a ser desmembrado de uma área total de 25.703,13m², registrada sob o nº

67.304, Livro nº 2, fls. 01, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pouso

Alegre.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de via

de acesso à unidade prisional do Município.

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

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

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.”

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Maurício Campos Jr., Secretário de Defesa Social, comunicando que estarão

encerrados até o dia 23/12/2009 os trabalhos de análise das justificações

apresentadas pelos Agentes Penitenciários cujos contratos foram rescindidos após

participarem de movimento de paralisação. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando informações sobre

o impacto financeiro da emenda, apresentada ao Projeto de Lei nº 3.439/2009, que

cria a Subsecretaria de Administração da Cidade Administrativa. (- Anexe-se ao

Projeto de Lei nº 3.439/2009.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
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PROJETO DE LEI Nº 4.087/2009

Declara de utilidade pública a organização não governamental Centro de Estudos

Sócio Ambiental do Cerrado - Ong-Cesac -, com sede no Município de Tupaciguara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a organização não governamental

Centro de Estudos Sócio Ambiental do Cerrado - Ong-Cesac -, com sede no

Município de Tupaciguara.

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

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2009.

Eros Biondini

Justificação: A organização não governamental Centro de Estudos Sócio Ambiental

do Cerrado, entidade sem fins lucrativos, tem como finalidade promover estudos,

pesquisas e o desenvolvimento de tecnologias alternativas que objetivam a

recuperação e a manutenção do patrimônio ambiental do cerrado, além de apoiar o

interesse das entidades voltadas para o desenvolvimento social e ambiental da

comunidade em que se encontram.

Para isso busca capacitar seus assistidos nas áreas de cooperativismo, gestão

ambiental e turismo; incentivar a cultura ambiental de recuperação e preservação do

bioma do cerrado; desenvolver programas para o desenvolvimento cultural,

econômico, social, educacional, ambiental, moral e ético dos habitantes do cerrado,

os quais, de forma sustentável, impactem positivamente sua qualidade de vida e os

insiram no processo de inclusão e participação; realizar eventos como congressos,

festivais, exposições e seminários, além de atividades culturais, científicas e técnicas,

visando à reeducação social e ambiental; criar metodologias para, em parceria com

órgãos públicos e iniciativa privada, a gestão de unidades de conservação, parques

nacionais ou estaduais, área de proteção ambiental, reservas particulares do

patrimônio natural, biológicas ou de desenvolvimento sustentável, entre outras.

Diante da importância das ações realizadas pela Ong-Cesac, contamos com o

apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-la de

utilidade pública.

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



____________________________________________________________________________
1871

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.088/2009

Declara de utilidade pública a Associação Mineira de Apoio a Portadores de

Esclerose Múltipla - Amapem -, 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 Mineira de Apoio a

Portadores de Esclerose Múltipla - Amapem -, com sede no Município de Belo

Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2009.

Eros Biondini

Justificação: A Associação Mineira de Apoio a Portadores de Esclerose Múltipla -

Amapem –, com sede no Município de Belo Horizonte, é entidade sem fins lucrativos,

que tem por finalidade dar apoio psicológico aos portadores dessa doença e a seus

familiares, fornecer informações sobre temas do interesse de seus assistidos e

promover eventos para integração entre eles.

A esclerose múltipla é uma doença do sistema nervoso central, que progride

lentamente, caracteriza-se por placas disseminadas de desmielinização (perda da

mielina, membrana que envolve os nervos no crânio e na medula espinhal) e causa

problemas neurológicos múltiplos. Os pacientes apresentam sintomas variados, como

distúrbios visuais, da linguagem e do equilíbrio e fraqueza transitória no início da

doença, em uma ou mais extremidades. A evolução é imprevisível. No início, pode

haver períodos longos entre um episódio e outro, mas os intervalos tendem a diminuir

e eventualmente ocorre a incapacitação progressiva e permanente.

Diante da importância das ações realizadas pela Amapem, contamos com o apoio

dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.089/2009
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Declara de utilidade pública a Associação da Divina Misericórdia, com sede no

Município de São João Nepomuceno.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação da Divina Misericórdia,

com sede no Município de São João Nepomuceno.

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

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2009.

Eros Biondini

Justificação: A Associação da Divina Misericórdia, com sede no Município de São

João Nepomuceno, é instituição de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, que tem

por objetivo a promoção humana e o apoio material e psíquico a famílias e pessoas

em situação de vulnerabilidade.

Com esses propósitos, a entidade ampara famílias cujos membros são acometidos

pela dependência química, pelo abuso de substâncias psicoativas ou por problemas

de depressão; busca resgatar a integridade dessas pessoas e sua reintegração na

sociedade; incentiva a reestruturação das famílias; fomenta valores éticos e morais

que possam proporcionar um ambiente saudável de convivência.

Diante da importância das ações realizadas pela Associação da Divina Misericórdia,

contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei, que

pretende declará-la de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.090/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunidade Rhema de Aliança, com

sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunidade Rhema de

Aliança, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2009.
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Eros Biondini

Justificação: A Associação Comunidade Rhema de Aliança, com sede no Município

de Araxá, é entidade sem fins lucrativos, voltada à orientação, assistência e

promoção humana.

Para a consecução desses objetivos, a instituição promove campanhas educativas,

incentiva a implantação de cursos de capacitação para seus associados, promove

encontros, seminários, palestras e atividades de assistência e estimula a criação de

unidades de prestação de serviços ou de núcleos para o melhor desempenho de suas

funções. Além disso, realiza eventos culturais, sociais e esportivos.

Diante da importância das ações realizadas pela Associação Comunidade Rhema

de Aliança, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei,

que pretende declará-la de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.091/2009

Declara de utilidade pública as Obras Sociais Casa Espírita Luz e Caridade, com

sede em Araxá.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais Decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública as Obras Sociais Casa Espírita Luz e

Caridade, com sede em Araxá.

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

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2009.

Gustavo Valadares

Justificação: Esta proposição tem por objetivo declarar de utilidade pública as Obras

Sociais Casa Espírita Luz e Caridade, com sede em Araxá.

Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, na forma de seu estatuto, e que tem

como finalidade promover atividades de reforço escolar, distibuição da sopa fraterna,

confecção de agasalhos e enxoval para recém-nascido, orientar famílias, crianças e

adolescente, idosos e gestantes, além de outras atividades estatutárias.

A referida associação está em pleno funcionamento há mais de um ano, e sua
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diretoria é composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções. Além disso, desenvolve importante trabalho de afirmação da assistência

social, tornando-se portanto justa a sua declaração de utilidade pública estadual.

Pelo mérito deste projeto, espero o apoio dos nobres pares a sua aprovação.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.092/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Devotos de São Cristóvão - Adesc -,

com sede em Araxá.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Devotos de São

Cristóvão - Adesc -, com sede em Araxá.

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

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2009.

Gustavo Valadares

Justificação: Esta proposição tem por objetivo declarar de utilidade pública a

Associação dos Devotos de São Cristóvão - Adesc -, com sede em Araxá.

Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, na forma de seu estatuto, e que tem

como finalidade incentivar a atividade de promoção humana ao motorista, divulgar as

tradições e os costumes do motorista estradeiro, incentivar e desenvolver o espírito

estradeiro, promover e apoiar a realização da Festa de São Cristóvão, além de outras

atividades estatutárias.

A referida associação está em pleno funcionamento há mais de um ano, sua

Diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas

funções e desenvolve importante trabalho de afirmação da assistência social e de

desenvolvimento humano. Torna-se, portanto, justa a sua declaração de utilidade

pública estadual.

Pelo mérito deste projeto, espero pelo apoio dos nobres pares à sua aprovação.

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

Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.093/2009

Declara de utilidade pública a Associação da Casa de Caridade Darci Campos, com

sede na comunidade de Penha de França, em Itamarandiba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a ssociação da Casa de Caridade Darci

Campos, com sede na comunidade de Penha de França, em Itamarandiba.

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

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2009.

Gustavo Valadares

Justificação: Esta proposição tem por objetivo declarar de utilidade pública a

Associação da Casa de Caridade Darci Campos, com sede na comunidade de Penha

de França, em Itamarandiba.

Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, na forma de seu estatuto, que tem

como finalidade asilar, tratar e enterrar, nos limites de sua receita, os velhos, pobres,

inválidos e os reconhecidamente desvalidos.

Como a Associação está em pleno funcionamento há mais de um ano, sua Diretoria

é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções,

e a entidade desenvolve importante trabalho de afirmação da assistência social,

torna-se justa a sua declaração de utilidade pública.

Pelo mérito deste projeto, espero o apoio dos nobres colegas da Casa Legislativa

mineira.

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

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

Regimento interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.094/2009

Declara de utilidade pública a Cooperativa dos Produtores Rurais de Cláudio, com

sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Cooperativa dos Produtores Rurais de

Cláudio, com sede nesse Município.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2009.

Gustavo Valadares

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

Cooperativa dos Produtores Rurais de Cláudio, com sede nesse Município.

Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, na forma de seu estatuto, que tem

como finalidade de desenvolver projetos de melhoria da produção e das condições

socioeconômicas dos cooperados, além de captar recursos técnicos e financeiros

para os cooperados e levar às comunidades rurais condições de aperfeiçoamento nas

produções complementares.

A referida entidade está em pleno funcionamento há mais de um ano, sua Diretoria

é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções

e desenvolve importante trabalho de afirmação do cooperativismo. Torna-se, pois,

justa a sua declaração de utilidade pública estadual.

Pelo mérito deste projeto, espero o apoio dos nobres colegas da Casa Legislativa

mineira.

- 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 4.095/2009

Declara de utilidade pública a Associação Agrícola Comunitária Universo Verde -

Asacuve -, com sede no Município de Nanuque.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Agrícola Comunitária

Universo Verde - Asacuve -, com sede no Município de Nanuque.

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

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2009.

Wander Borges

Justificação: A Constituição da República e a Lei Federal 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; o amparo às crianças e
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adolescentes carentes, a integração no mercado de trabalho e a reabilitação e

integração de pessoas portadoras de deficiência. Configura-se como política não

contributiva, realizada por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa

pública e da sociedade, e pauta-se pelos princípios da universalidade da cobertura e

do atendimento, da seletividade e da distributividade na prestação dos benefícios e

serviços.

Refira-se, aliás, que a assistência social possui interface com diversas políticas

públicas, envolvendo ações de entidades públicas e privadas que visem contribuir

para a redução dos altos graus de desigualdade social com que o País convive.

Destarte, diante da necessidade da redução das desigualdades sociais, foi

constituída, em 3/5/2007, a Associação Agrícola Comunitária Universo Verde, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza beneficente e voltada para

a promoção social, que tem por escopo trabalhar a terra e incentivar a agropecuária,

visando auferir recursos para a comunidade.

A entidade apresenta as seguintes finalidades estatutárias: promover a assistência

social, prestar atendimento nas áreas de educação, saúde, cultura, esporte, lazer e

turismo, melhorar a renda e elevar o bem-estar social da comunidade.

Como visto, a entidade presta relevantes serviços à comunidade, uma vez que

desenvolve ações que visam atender à crescente demanda das pessoas em situação

de vulnerabilidade socioeconômica, contribuindo para seu desenvolvimento humano e

promovendo sua inclusão social.

Diante do exposto, pacífico é o fato de que a Associação busca a construção de

uma sociedade mais democrática, respaldada em uma política de desenvolvimento

sustentável 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 de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.096/2009
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Declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores e Pequenos

Produtores de Mandassaia II, com sede no Município de Josenópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Pequenos Produtores de Mandassaia II, com sede no Município de Josenópolis.

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

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2009.

Ana Maria Resende

Justificação: A Associação dos Trabalhadores e Pequenos Produtores de

Mandassaia II é uma entidade sem fins lucrativos, com sede no Município de

Josenópolis.

No âmago de seu objetivo maior, visa a priorizar as atividades e ações que

valorizem a Assistência Social, objetivando assim o atendimento a todos os seus

sócios e a comunidade; promover o desenvolvimento comunitário por meio de

realizações de obras e melhoramentos na comunidade na qual está inserida;

proporcionar a melhoria do convívio entre os sócios, pela realização de reuniões e

atividades econômicas, culturais e esportivas; promover atividades assistenciais,

diretamente ou por meio de instituições filantrópicas; buscar recursos, materiais e

humanos na comunidade ou fora dela, para execução de atividades de interesse

comunitário; e representar as necessidades e opiniões da comunidade junto às

instituições e órgãos públicos ou privados.

Os serviços prestados por essa entidade são de inestimável valor, e ela apresenta

todos os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública. Por isso, contamos

com o apoio de nossos ilustres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.097/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Beira Córrego, Retiro dos

Moreira e Adjacências - Ascombere -, com sede no Município de Fortuna de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Beira

Córrego, Retiro dos Moreira e Adjacências - Ascombere -, com sede no Município de

Fortuna de Minas.

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

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2009.

Antônio Júlio

Justificação: Fundada em 2006, no Município de Fortuna de Minas, a Associação

Comunitária de Beira Córrego, Retiro dos Moreira e Adjacências - Ascombere - é

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e com duração indeterminada.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente

amparado, em consonância com as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Diante do importante trabalho que realiza junto às comunidades de Beira Córrego e

Retiro dos Moreira, a entidade merece ser declarada de utilidade pública, razão pela

qual esperamos contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de

lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.098/2009

Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede no Município

de Santo Hipólito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede

no Município de Santo Hipólito.

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

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: O Asilo São Vicente de Paulo, com sede no Município de Santo

Hipólito, fundado em 14/7/1923, é uma sociedade civil de direito privado, filantrópica,

beneficente, sem fins lucrativos, políticos ou religiosos. A entidade tem como objetivo

promover a prática da caridade material e moral em benefício de pessoas idosas,
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bem como incentivar a assistência intelectual, social e espiritual em condições de

liberdade e dignidade, visando à preservação da saúde física e moral. Pretende-se,

com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o desenvolvimento

das suas atividades assistenciais, tendo em vista que a mesma atende os requisitos

constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98; esperamos,  portanto, contar com o apoio de

nossos 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 4.099/2009

Declara de utilidade pública a Associação Promocional dos Alcoólicos, Pais e

Amigos dos Adictos e Alcoolistas Fazendinha Gota de Esperança, com sede no

Município de São Gotardo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Alcoólicos, Pais e Amigos dos Adictos e Alcoolistas Fazendinha Gota de Esperança,

com sede no Município de São Gotardo.

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

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2009.

Elmiro Nascimento

Justificação: A Associação Promocional dos Alcoólicos, Pais e Amigos dos Adictos

e Alcoolistas Fazendinha Gota de Esperança é uma entidade civil sem fins lucrativos

e de duração indeterminada. Destaca-se entre as principais finalidades da entidade

contribuir para a promoção integral da pessoa humana, implementando ações que

visam à melhoria das condições de vida dos dependentes do uso de drogas lícitas e

ilícitas. Para tanto, a associação realiza trabalhos preventivos, de educação e de

assistência social, de modo a proporcionar ao ser humano oportunidades para viver

com dignidade, livre dos transtornos decorrentes do uso e abuso das drogas.

A referida entidade está em pleno e regular funcionamento desde 2006 e sua

Diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem

trabalhos voluntários.
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Considerando-se a importância das atividades exercidas pela Associação

Promocional dos Alcoólicos, Pais e Amigos dos Adictos e Alcoolistas Fazendinha

Gota de Esperança, espero contar com o apoio dos ilustres 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 5.225/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja encaminhado ao

presidente do TRE-MG pedido de providências com vistas à promoção de mutirão

para recadastramento de eleitores na 313ª zona eleitoral, na região do Distrito de

Ressaca. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.226/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Presidente do Crea-MG pelo 75º aniversário de fundação

do Conselho. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado

Duarte Bechir. Anexe-se ao Requerimento nº 5.082/2009 nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.)

Nº 5.227/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Diretoria Executiva eleita do Sindisfisco-MG. (- À

Comissão do Trabalho.)

Nº 5.228/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Edmilson Fraiz Silva por ter sido agraciado com a Medalha

Desembargador Hélio Costa pelos relevantes serviços prestados ao Poder Judiciário.

(- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.229/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Diretoria dos Diários Associados pela reportagem "Infância

Protegida", publicada no jornal "Estado de Minas", a qual conquistou o 1º lugar na

categoria Mídia Impressa do Primeiro Prêmio Sbim de Jornalismo em Saúde Infantil.

(- À Comissão de Transporte.)

Nº 5.230/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Funilândia pelos 47 anos de emancipação
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desse Município.

Nº 5.231/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Cordisburgo pelos 71 anos de emancipação

desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.232/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Alterosa Pneus Gigantes pelos 47 anos de sua fundação.

(- À Comissão de Turismo.)

Nº 5.233/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Aneel pedido de providências tendo em vista a interrupção dos serviços de energia

elétrica da Cemig ocorrida em Araxá, em 1º/12/2009, causando prejuízos aos

produtores de leite.

Nº 5.234/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Aneel pedido de providências tendo em vista as interrupções constantes nos serviços

de energia elétrica da Cemig, que, entre os dias 28 e 30 de novembro, deixou mais

de 18 mil consumidores sem energia elétrica nos Municípios de Uberaba e Conquista.

Nº 5.235/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Aneel pedido de providências tendo em vista interrupção nos serviços de energia

elétrica da Cemig no dia 9/12/2009, assim como morosidade no restabelecimento do

serviço e dificuldades encontradas pela população para conseguir ser atendida pela

empresa. (- Distribuídos à Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 5.236/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para autorizar a liberação de

recursos, em caráter de urgência, para que a Escola Estadual René Gianetti, sediada

em Uberlândia, possa adquirir materiais e equipamentos, em especial, computadores,

em substituição aos retirados da instituição devido ao processo envolvendo a Escola

e a Uniube. (- À Comissão de Educação.)

Nº 5.237/2009, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja encaminhado ao

Detran-MG pedido de providências para que se excluam do prontuário dos motoristas

as multas lançadas em decorrência de penalidades aplicadas pela BHTRANS, visto

que essa empresa, em conformidade com recente decisão do Superior Tribunal de

Justiça, não tem legitimidade para tal função. (- À Comissão de Defesa do
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Consumidor.)

Nº 5.238/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do ex-Deputado João Batista de Oliveira,

ocorrido em 13/12/2009, nesta Capital. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.239/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja enviado ao

Ministro da Justiça e ao Superintendente da Polícia Federal pedido de providências

com vistas à instalação de uma delegacia da Polícia Federal em Teófilo Otôni. (-

Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Comissão de Segurança

Pública. Anexe-se ao Requerimento nº 5.215/2009, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.)

Nº 5.240/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de informações sobre a ata da

reunião realizada com os representantes dos Agentes Penitenciários com o objetivo

de discutir as reinvindicações da categoria.

Nº 5.241/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante da Polícia Militar de Conselheiro Lafaiete pedido de

informações sobre as ocorrências de abalroamento de veículos ou viaturas policiais

envolvendo o Cabo PM Fernandes da Silva.

Nº 5.242/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de informações sobre pacientes com

transtorno mental que cumprem medida de segurança de internação, por comarca e

local.

Nº 5.243/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça pedido de informações sobre a atuação

do Ministério Público na fiscalização de entidades que prestam atendimento a

pessoas portadoras de transtornos mentais, bem como sobre os dados que

especifica. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 5.244/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhadas ao Delegado de Polícia da Comarca de Jacinto, para providências

cabíveis, cópias das notas taquigráficas das audiências públicas realizadas no

Município de Salto da Divisa, em 25/10/2007, destinada a obter esclarecimentos
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sobre reforma agrária no Município, e 23/11/2009, para obter esclarecimentos sobre

conflitos agrários no acampamento Dom Luciano Mendes, localizado na Fazenda

Monte Cristo, e sobre as constantes ameaças de morte sofridas pela Irmã Geralda

Magela Fonseca.

Nº 5.245/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado aos membros da bancada mineira no Congresso Nacional pedido de

providências para que seja dada prioridade à análise e aprovação da proposição que

altera o instituto jurídico da curatela.

Nº 5.246/2009, das Comissões de Meio Ambiente e de Participação Popular, em

que solicita seja encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente pedido de

providências com vistas a que sejam realizados levantamentos, estudos e ações

necessárias à promoção e adequação ambiental das indústrias de curtume situadas

no Município de São Sebastião do Paraíso, assim como a despoluição dos Córregos

Liso, Coolapa e Sapé, que nascem nesse Município.

Nº 5.247/2009, das Comissões de Meio Ambiente e de Participação Popular, em

que solicita seja encaminhado ao Presidente do Instituto Mineiro de Gestão das

Águas - Igam - pedido de providências para que faça gestões junto à Secretaria de

Meio Ambiente em prol da implantação do aterro sanitário do Município de São

Sebastião do Paraíso.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Duarte Bechir.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Política

Agropecuária, de Cultura, de Segurança Pública e de Meio Ambiente e dos

Deputados Weliton Prado, Alberto Pinto Coelho e Elmiro Nascimento.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, senhoras e

senhores, povo de nosso Estado, gostaria, nesta tarde - certamente, a última

oportunidade que temos -, de usar a tribuna desta Casa, a tribuna democrática da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para abordar dois assuntos

importantes e atuais.



____________________________________________________________________________
1885

Primeiramente, Sr. Presidente, quero comunicar que, na próxima sexta-feira, dia 18,

o nosso Governador Aécio Neves e o Vice-Governador Antonio Anastasia estarão em

Bonito de Minas, importante cidade do Norte de Minas, para inaugurar o Proacesso.

São duas localidades emancipadas já há algum tempo da cidade de Januária e que

enfrentaram todo tipo de problemas, sendo o mais sério, grave e restritivo ao seu

desenvolvimento a sua via de acesso.

Para se ter ideia da importância do asfaltamento da estrada de Januária a Bonito de

Minas, num trecho de 50km, essa cidade, algum tempo atrás, ficava quase

incomunicável, ou seja, a sua estrada ficava quase intransitável, tanto era precária.

Tive oportunidade de filmar, passei na Comissão de Saúde e fiz a projeção também

neste Plenário de um fato, no mínimo, “sui generis”: os pacientes que saíam de

ambulância de Bonito de Minas, às vezes, num atendimento de urgência e

emergência em Januária ou Montes Claros, percorriam um trecho de 10km; depois, a

ambulância embarcava em um caminhão com tração, forte e preparado para

atravessar o areião - aliás, são 35km de areia; portanto, embarcava-se a ambulância

em cima do caminhão, com motorista, que percorria aquele trecho; chegando perto

de Januária, a ambulância era desembarcada do caminhão, para chegar a Januária e

a Montes Claros.

Tudo isso faz parte do passado, da história.

Na sexta-feira, o Governador Aécio Neves estará inaugurando os 50km de

Proacesso de Januária a Bonito de Minas e mais um pequeno trecho do

entroncamento de Januária a Bonito de Minas e Cônego Marinho. Além disso, estará

dando a ordem de serviço para o asfaltamento de Cônego Marinho a Miravânia, uma

das últimas fronteiras do Estado. Essa estrada passará dentro da reserva dos índios

xacriabás e chegará a Miravânia. Estou dizendo isso porque foram vários anos de

luta e um trabalho fantástico do Governador Aécio Neves. Esse programa de governo

já beneficiou mais de 160 Municípios. Até o final do ano que vem, praticamente todos

os trechos estarão sendo asfaltados.

Faço questão de chamar a atenção de todos para um fato. Mesmo com esse

programa desenvolvido e priorizado pelo governo de Minas, demonstrando

preocupação muito grande por parte do Governador Aécio, o Estado ainda terá, meu
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caro Deputado Doutor Ronaldo, cinco Municípios que não terão a via de acesso

asfaltada.

São exatamente esses Municípios que têm a via de acesso através de uma BR: no

Norte de Minas, a cidade de Montalvânia; no Jequitinhonha, as cidades de Salto da

Divisa e Jacinto; além de mais dois Municípios de que não me lembro agora.

Infelizmente, são esses os cinco Municípios ligados por uma BR que não terão suas

vias de acesso pavimentadas. Falo isso porque no final da semana passada visitei

Montalvânia e seus arredores. Para percorrermos 70km, gastamos nada mais nada

menos do que sete horas. A estrada parecia a Transamazônica, pois estava cheia de

atoleiros e buracos. Ou seja, uma BR de 70km que liga Manga a Montalvânia sem

asfalto.

Acredito que neste próximo ano o governo Aécio Neves faça todo o esforço

possível e mobilize os Deputados Federais na tentativa de sensibilizar o governo

federal, o Presidente Lula e a superpoderosa Ministra Dilma, para acudirem esses

cinco Municípios mineiros que não são da competência nem da responsabilidade do

governo de Minas. Esses cinco Municípios serão uma marca terrível e muito triste na

história da pavimentação das estradas mineiras. Vejam, dos 853 Municípios, 848

estarão com vias de acesso asfaltada, e apenas cinco Municípios, de

responsabilidade do governo federal, sem asfalto.

Recentemente estive em Salto da Divisa e, na próxima semana, retornarei a esse

Município. Lá somos cobrados da seguinte forma: “Deputado, conversa com o

Governador e com o Vice-Governador para poder completar. Só faltam cinco

Municípios”. Na verdade, esforço é que não falta, pois já foram feitas várias tentativas

e intervenções. Já estivemos com o Ministro, e há a promessa de se liberar o recurso

através do PAC e também de se fazer um programa emergencial; no entanto,

terminamos o ano de 2009 com essa triste marca de ainda termos cinco Municípios

que não serão asfaltados em Minas, enquanto o governo de nosso Estado tem feito

um esforço enorme. Só não completou, porque foge à competência do governo de

Minas.

Então, ficam aqui os nossos cumprimentos à população de Bonito de Minas, em

especial ao Prefeito José Raimundo; de Cônego Marinho, na pessoa do Prefeito da
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cidade e dos Vereadores. Espero que no dia 18 possamos fazer uma bela festa em

Bonito de Minas.

Sr. Presidente, outro tema que gostaria de abordar nesta tribuna diz respeito à

instalação de comarcas em nosso Estado. No sábado, dia 19, logo após a

inauguração de Bonito de Minas, vamos deslocar para São João do Paraíso. Lá, o

Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Sérgio Resende, instalará a única

comarca de Minas Gerais deste ano, a Comarca de São João do Paraíso, que foi

criada há mais de 20 anos. Da mesma forma que São João do Paraíso persistiu e

ficou 20 anos sem que a comarca criada fosse instalada, temos aí inúmeras

comarcas que precisam ser instaladas. Entendo que o Tribunal de Justiça tem na

Assembleia de Minas e nos Deputados deste Poder uma parceria muito grande. Há

uma confiança mútua entre o Legislativo e o Judiciário de nosso Estado, e todos os

projetos que são encaminhados a esta Casa encontram o melhor dos respaldos.

Hoje há aqui vários cartazes do Sindicato dos Oficiais de Justiça de Minas, que

estão em greve. Esse é um movimento muito legítimo. Espero podermos interferir

para resolver a questão dos Oficiais de Justiça, dos funcionários da Justiça. A

verdade é que o Tribunal de Justiça nunca encontrou nenhuma dificuldade nesta

Casa para fazer transitar e aprovar os seus projetos, para modificá-los em

entendimento mútuo entre os Poderes Legislativo e Judiciário, mas há uma

preocupação muito grande, uma coisa que incomoda, quando olhamos vários

Municípios que poderiam ter as suas comarcas instaladas - já foram criadas, mas

ainda não foram instaladas -, com novos Juízes, Promotores, Oficiais de Justiça e

serventuários da Justiça. Em 2010 temos de fazer um trabalho muito forte em

conjunto para proporcionarmos o melhor dos ambientes para que a Justiça atenda os

seus funcionários e instale essas comarcas que foram criadas há muitos anos. Então,

sábado será um dia festivo para o Norte de Minas, pois será instalada a Comarca de

São João do Paraíso.

Neste momento, além de fazer os nossos agradecimentos ao Prof. Antônio Augusto

Anastasia e ao Governador Aécio, que interferiram de uma forma ou de outra com o

seu prestígio junto ao Presidente do Tribunal de Justiça, gostaria de cumprimentar o

Prefeito José de Souza Nelci, o Souza, que participou comigo de várias audiências no
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Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Quero agradecer ainda a participação dos

Vereadores e das lideranças de São João do Paraíso. Convido a todos os

Promotores, Juízes, advogados e pessoas de São João do Paraíso e cidades

vizinhas, como Ninheira, Indaiabira, Taiobeiras e Salinas, para fazermos essa grande

festa em São João do Paraíso, que foi muito bem atendida pelo governo do Estado

com a construção da Barragem do Peão, importantíssima para a cidade. Foi uma

obra de mais de R$150.000.000,00. A população da cidade sempre dizia que uma

das suas principais reivindicações era a instalação da comarca. Então, o Tribunal de

Justiça está reformando o prédio do fórum, será modernizado, com todos os

equipamentos de informática “on line” com todo o Estado. Teremos finalmente a

instalação da Comarca de São João do Paraíso, no próximo sábado, dia 19.

Quero terminar, Sr. Presidente, deixando os nossos agradecimentos a tantas

pessoas que contribuíram para o andamento dos trabalhos desta Casa Legislativa,

tanto funcionários dos gabinetes como os da Casa, eficientes funcionários. Quero

também cumprimentar a todas as pessoas que vieram aqui no decorrer do ano, para

lutar pelos seus direitos. Tivemos muitas conquistas aqui. Penso que encerramos um

ano importante, abençoado. Espero que em 2010, mesmo sendo um ano eleitoral,

esta Casa cumpra o seu papel e dê o que tem de melhor para o povo de Minas

Gerais. Deixo então os meus agradecimentos e o desejo de um feliz Natal a toda a

imprensa, a todo o povo de Minas Gerais e, de uma maneira especial, aos eficientes

funcionários e colegas Deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, nobres colegas Deputadas e Deputados,

senhoras e senhores que nos acompanham das galerias e pela TV Assembleia,

imprensa. Hoje começo com uma boa notícia: o governo de Minas atendeu, no dia 10

de dezembro, o pedido do setor cultural de Minas Gerais: a reabertura para o público

do Instituto Moreira Salles - IMS -, localizado na Avenida Afonso Pena, 737, fechado

desde o dia 1º de novembro. Ele será gerido pela Fundação Clóvis Salgado,

conforme convênio entre as duas instituições, e usará o nome de Centro de Arte

Contemporânea e Fotografia. Sua reabertura está prevista para janeiro de 2010,
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incluída a criação da Diretoria de Artes Visuais, sob a direção do artista plástico

Gilberto Scarpa. No mesmo dia, Eliane Parreiras tomou posse como nova Presidente

da Fundação Clóvis Salgado. Desejo muito sucesso aos dois.

Agradeço a sensibilidade do Governador Aécio Neves e o esforço do Secretário de

Cultura, Paulo Brant, e sua equipe, que aceitou o meu pedido de realização de um

dedicado trabalho para que o citado Instituto não fechasse suas portas. Precisamos,

sim, de mais opções, e não da extinção daquelas que já temos. Recebemos muitas

manifestações do setor cultural, além de centenas de “e-mails” de pintores, escritores,

artistas etc. Percebemos que existe realmente um crescimento cultural em Belo

Horizonte e em nosso Estado. A cultura contribui diretamente para a preservação de

nossa história, e Belo Horizonte não possui tantas opções como outras grandes

Capitais brasileiras. Por isso, parabenizo os setores envolvidos nessa causa vitoriosa,

além do governo de Minas, por conservarem essa instituição que aqui tem feito

sucesso desde sua inauguração, há 12 anos, desde quando BH completou 100 anos,

em 1997, tornando-se referência no setor cultural. Parabéns, governo de Minas,

parabéns, Secretário de Cultura e sua equipe, parabéns à cultura mineira.

Outro assunto que me traz a esta tribuna é que recentemente o STJ decidiu contra

o poder de multa da BHTRANS, terminando com uma pendência que se arrastava

desde 2004. Na época, falei pela primeira vez nesta tribuna sobre o problema,

quando afirmei que uma empresa de economia mista não poderia aplicar multas. A

minha manifestação inicial ocorreu após inúmeras reclamações, recebidas em meu

gabinete, de motoristas multados, em sua maioria, injustamente. Então, solicitei a

minha assessoria jurídica um estudo detalhado sobre como deveríamos proceder

para auxiliar motoristas indefesos frente à indústria de multas em que já estava se

transformando a BHTRANS.

Cinco anos se passaram e foram muitos discursos, diversas reuniões e audiências.

Em todas essas ocasiões denunciei a ilegalidade de fiscalizar e multar da BHTRANS,

empresa de economia mista, por não ter poder de polícia, fato também por mim

levado ao conhecimento do Ministério Público no mesmo ano, em audiência com o

Promotor Leonardo Duque Barbabella, que propôs ação civil pública contra a

empresa visando suspender as atribuições de policiamento e autuação de infrações
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de trânsito na Capital.

Diante dos acontecimentos mais recentes, reafirmo-lhes que não é somente a

aplicação de multas e a instalação de pardais com o intuito de arrecadar recursos que

solucionarão o problema da segurança no trânsito. A BHTRANS deve, por obrigação,

educar, elaborar planos de trabalho e contratar a prestação de serviços públicos

relativos ao transporte coletivo, e jamais buscar meios de arrecadação próprios, visto

que não pode, legalmente, aplicar sanções e multas. Foram cerca de 2.800.000

infrações por ela aplicadas nos últimos cinco anos, por mais de 500 fiscais. No

período que se passou, quero relembrar o meu constante apoio às ações do

Ministério Público de Minas Gerais, especialmente à Promotoria de Justiça em

Defesa do Patrimônio Público, contra a ilegalidade do poder de multar da BHTRANS.

Hoje estou com a consciência tranquila do compromisso assumido e cumprido, de

ter contribuído para que esse assunto, tão abusivo ao consumidor e a motoristas da

Capital e de outras cidades que por aqui trafegam, fosse resolvido. Nunca contra as

multas, e sim favorável ao respeito à lei e à ordem, além de totalmente contrário ao

abuso, seja do motorista, seja do órgão fiscalizador. No momento, estamos colhendo

frutos dessa compreensão constitucional que é fiscalizar levando sempre em

consideração o direito do cidadão, que deve ser respeitado.

Após a decisão do STJ, a BHTRANS está cumprindo a função para a qual foi

constituída, que é orientar, elaborar e fiscalizar, sem o poder de multar. Quando há

necessidade de multar, tem que fazer como vem fazendo: acionar a polícia de

trânsito, a Polícia Militar, que, constitucionalmente, tem esse dever e essa condição.

Mais uma vez estou nesta tribuna defendendo o cidadão mineiro e continuarei

sempre lutando contra as injustiças cometidas, venham de onde vierem, resgatando a

legalidade dos atos e a dignidade das pessoas. Continuaremos acompanhando,

cobrando, denunciando, pois esse é o nosso trabalho, a nossa função e o nosso

dever.

Sugeri à Prefeitura que, se quiser ter um órgão municipal que tenha entre suas

atribuições também a de multar, constitua sua polícia municipal de trânsito, com seu

estatuto determinando essas obrigações dentro dos preceitos legais, submeta-o à

votação da Câmara, e terá esse poder legalmente constituído.
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O terceiro assunto que gostaria de expor nesta tarde diz respeito às atitudes de

corrupção que vêm acontecendo no cenário político brasileiro nos últimos anos, pelo

menos nos anos em que exerço mandato nesta Casa. Ao longo desses tempos,

tristemente temos presenciado várias cenas protagonizadas por vários partidos, até

por membros do meu partido. Não podemos corroborar nem aceitar de forma

nenhuma essa maneira de proceder. Nós, homens públicos, somos eleitos e

recebemos uma representação de cada cidadão que vota em nós para estarmos aqui.

Tive quase 66 mil votos na última eleição. Sessenta e seis mil mineiros me mandaram

representá-los porque não podem estar aqui para reivindicar o que realmente

precisam e o que é benéfico para o nosso Estado e para a nossa sociedade. Mandam

os 77 Deputados escolhidos entre mais de mil candidatos, selecionados para cumprir

um mandato. Não é justo que aceitemos, em hipótese alguma, o que estamos vendo

acontecer. Manifestamos mais uma vez nossa tristeza pelos acontecimentos recentes

e do passado.

Queira Deus que o mais rápido possível todos os homens públicos brasileiros

tenham consciência da sua importância como representantes do povo. A minha

profissão é a medicina. Fosse para estar cumprindo o meu dever profissional, estaria

no consultório agora como médico. Se estou aqui na Assembleia já no terceiro

mandato, é porque recebo uma delegação do povo mineiro. Como se frustra esse

povo? É exatamente vendo serem cometidos atos ilícitos, de corrupção e assistindo a

cenas ridículas, inclusive de orações com desrespeito ao próprio Deus, de pessoas

inescrupulosas, que desrespeitam a sociedade. Não podemos aceitar isso em

hipótese alguma, seja de que partido for. A questão de ética, de responsabilidade, de

correção, de honestidade não é favor de ninguém, é dever de todo cidadão em

qualquer situação em que esteja. É permitido que você seja humilde, pobre e rico,

mas não é permitido que nenhuma dessas categorias seja desonesta, corrupta ou

pratique o que é irregular; para isso existem os preceitos e norteamentos legais, as

leis que nós, em todos os níveis, municipal, estadual e federal, temos o dever de

seguir, principalmente nós que representamos o povo. Então, manifesto o meu

repúdio a essas situações. Fiquei até mais aliviado quando o Sr. Arruda,

espontaneamente ou já sentindo a pressão do partido, dos democratas, que iriam
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expulsá-lo no dia seguinte, resolveu sair, deixar o partido e não submeter os

companheiros ao constrangimento de ter de alijá-lo dos quadros da nossa

agremiação. É pelo menos um consolo. Quantos assim procederem terão de sair. Os

outros que também praticaram atos de corrupção não podem permanecer por

qualquer justificativa. É necessário, realmente, moralizarmos a política. O fazer

política é extraordinário, é fundamental e essencial. Nenhum ser humano, nenhum

brasileiro, nenhum mineiro pode dizer que não quer saber de política, pois tudo na

vida do cidadão depende dela, mas uma política correta, que realmente vise ao

benefício do cidadão. Até porque a palavra “ministro” significa “o que serve”. Não é o

que se serve do seu cargo. Infelizmente, percebemos que muitos galgam os seus

postos, abusam e desrespeitam o cumprimento dos seus cargos, das suas funções,

das sua representatividade.

Daí, então, essas reflexões. Não podemos acatar, em hipótese alguma, essas

posturas. Não foi o partido e não foram todos que cometeram esses atos. Aqueles

que, infelizmente, num momento de fraqueza, seja lá do que for, cometeram essas

iniquidades têm de ser afastados da vida pública, porque não são dignos de cumprir

essa missão. Política não é profissão. Não pode haver político profissional. Ser

político é uma missão que recebemos do povo para representá-lo e trabalhar em

benefício dele. Jamais podemos usar essa missão para abusar da bondade,

desrespeitar o povo que nos elege e que nos confia o seu voto. Cabe a esse povo

fazer essa seleção. No ano que vem haverá mais uma eleição. O povo terá, então, o

poder de avaliar quem está trabalhando, correspondendo às expectativas e quem não

está, ou votar nos novos que se candidatarem e se propuserem realmente a trazer o

crescimento para a vida pública em qualquer setor. Fica aqui o nosso repúdio a essas

atitudes vistas em Brasília. Se o próprio poder público não se corrigir, a Justiça tem

de se impor, colocar para fora todos esses que agiram incorretamente, de maneira

desrespeitosa com a população em Brasília e em todo o Brasil. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembleia, nossos cumprimentos aos Procuradores da

Advocacia-Geral do Estado presentes nas nossas galerias, assim como aos Agentes
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Penitenciários também presentes. Faço menção a uma grande preocupação neste

final de legislatura. Hoje é dia 15, terça-feira, com previsão do encerramento do

semestre legislativo para sexta-feira, dia 18, e estamos diante de um grande impasse.

No nosso entendimento, está havendo quebra de acordo por parte do governo do

Estado. Essa quebra de acordo se manifesta primeiramente em relação ao

tratamento dispensado aos Agentes Penitenciários contratados que foram demitidos

injustamente. Por uma negociação feita na Secretaria de Defesa Social, havia o

compromisso do retorno desses quase 300 Agentes Penitenciários demitidos.

Segundo informações do Subsecretário de Defesa Social, nesse último sábado

haveria a publicação do ato que possibilitaria o retorno aproximadamente 200

Agentes Penitenciários. Nenhuma publicação foi feita, aliás, corrijo, parece-me que se

publicou o retorno de 14 Agentes, sendo que, desses 14, o de 4 já era ato repetido, o

que, no nosso entendimento, é descumprimento do que foi acordado com o governo

do Estado. É importante ressaltar que a demissão desses trabalhadores se deu de

forma ilegal, em desrespeito à lei aprovada por esta Assembleia no primeiro semestre

que determina que os atos disciplinares praticados por algum Agente Penitenciário

tem de ser apurado por intermédio de sindicância, num prazo de 30 dias. Os Agentes

foram demitidos, e o governo deixou explícito que os demitiu porque eles participaram

de um dia de greve, um dia de mobilização em defesa do salário e das condições

sociais. E o governo entra numa profunda contradição. Ele insiste em dizer que os

Agentes cometeram atos de vandalismo. Imaginem os senhores: 300 Agentes

Penitenciários, contando com os efetivos, quase 600, e todos eles demitidos sob

alegação de ato de vandalismo. Os efetivos até retornaram, mas estão respondendo

a processo, e os contratados não retornaram. Imaginem, senhoras e senhores,

Procuradores do Estado, 600 Agentes, em um ou dois dias, cometendo ato de

vandalismo neste Estado. Teria sido o caos. Teríamos promovido a rebelião no

Estado. Os presídios teriam sido tomados de assalto. Não se viu nenhum ato, não se

teve notícia disso, e o governo insiste em dizer que houve vandalismo, transcorridos

dois meses. Até a presente data o governo não mostrou, não trouxe as provas. E os

Agentes continuam à espera de retornar ao trabalho. É uma situação extremamente

preocupante.
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Na audiência pública promovida no dia 11, concluí que o governo está refém dos

Diretores de presídios do Estado, porque são eles que estão ditando regras e

normas, são eles que estão ditando a lei. A lei aprovada soberanamente nesta

Assembleia não vale, e sim o que os Diretores de presídios estão dizendo. Então eles

estão mandando mais neste Estado do que o Governador. É isso que está sendo

caracterizado nesse fato acontecido com os Agentes Penitenciários. E houve

denúncias graves de abusos por parte dos Diretores de presídios, de assédio moral,

de beneficiamento e outros mais graves ainda. Mas por que o governo do Estado

insiste em dar voz aos Diretores de presídios e não aos Agentes Penitenciários?

Temos de dizer, Sr. Presidente: não há como entrarmos em recesso no dia 18 com

esses trabalhadores demitidos. Não há como sairmos para o nosso Natal, para as

nossas férias, sem o cumprimento do acordo que faz retornarem os Agentes

Penitenciários ao trabalho.

Há também, Sr. Presidente, outros fatos que mostram a quebra de acordo. Neste

último mês, a bancada oposicionista, o Bloco PT-PMDB-PCdoB - que aqui em Minas

faz uma oposição diferente do modo como se faz em Brasília, pois aqui ajudamos a

governar, contribuímos para o andamento dos projetos do interesse de Minas -

trabalhou firme na construção do grande projeto da Advocacia-Geral do Estado,

projeto em que tivemos o apoio do relator, Deputado Délio Malheiros, que emitiu um

brilhante parecer acatando as diversas propostas para modernizar e democratizar a

Advocacia-Geral do Estado, o Conselho da Advocacia, a situação da substituição de

salário, a situação dos Procuradores Autárquicos. Construímos um bom projeto, um

bom substitutivo, repito, com a grande colaboração do relator, Deputado Délio

Malheiros, ilustre e profundo conhecedor do direito. Esse projeto está pronto para ser

votado em 1º turno, só que o governo insiste em descumprir o acordo.

Estamos aqui trabalhando arduamente nos projetos, como esse da Advocacia-Geral

do Estado, há duas semanas. Discutimos cada emenda que aparece. Vamos lá com

a Associação dos Procuradores, com os Procuradores Autárquicos, vamos em

comissão, voltamos, marcamos nova reunião, suspendemos o prazo de discussão até

chegar a um entendimento, ao amadurecimento do projeto. Mas o que acontece com

o governo do Estado? Ele talvez esteja preocupado em entregar rápido o governo,
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porque provavelmente vai fazer campanha. Ele foi eleito para sair em 2010, mas quer

sair antes e está preocupado com isso. Sendo assim, está querendo empurrar goela

abaixo projetos extremamente polêmicos, até mesmo utilizando-se de um mecanismo

perverso no Parlamento, as chamadas emendas “frankenstein”. Enviou para cá ontem

uma emenda “frankenstein” que altera o Fundo de Previdência do Estado de Minas

Gerais. Essa emenda é complexa, tem um conteúdo extremamente questionável. O

governo quer que a aprovemos goela abaixo na última semana desta Casa. Ora,

aonde vamos parar? Uma emenda que, a nosso ver, salvo melhor juízo, dá um calote

no Fundo de Previdência do Estado e no servidor público. O governo que se diz bom

gestor, que se diz exemplo em gestão pública, quer usar esse exemplo dando calote

no servidor público e no Fundo de Previdência, porque está reduzindo a contribuição

do empregador, do Estado, para o Fundo de Previdência.

Parece-me que aquelas contribuições que o governo do Estado recolheu das folhas

de serviços do trabalhador, para compor o fundo de previdência, não foram

repassadas para o citado fundo. O que o governo quer fazer agora? Pretende, já que

não está sendo feito o repasse, reduzir a contribuição de 12% para 4%, para que o

calote seja menor? Essa é a pretensão do governo? O que é mais grave: o panetone

do Distrito Federal ou o calote na previdência do servidor público de Minas Gerais?

Tudo isso é muito questionável. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o Bloco PT-PMDB-

PCdoB quer que os projetos tramitem para que possamos votá-los. Refiro-me a

projetos sobre os quais cabe discussão na busca do consenso. Todavia não

aceitaremos quebra de acordo nesta última semana, na reta final.

Fui eleito delegado para a Conferência Nacional de Comunicação. Estive ontem

com o Presidente Lula, em Brasília, para a abertura dessa Conferência, tendo

deixado aqui colegas a me substituir. Entretanto, em razão da emergência,

chamaram-me de volta. Pediram que eu voltasse a fim de ajudar em alguns

encaminhamentos. Saí de Brasília e hoje estou aqui. Amanhã retornarei a Brasília,

porque aquele também é debate importante. Tenho a responsabilidade de lá estar.

Não podemos aceitar e não aceitaremos certos comportamentos do governo, pois

isso não seria justo, mas sim desrespeitoso para com esta Casa, para com o

parlamento e para com os trabalhadores. Queremos que os Agentes Penitenciários
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retornem aos seus postos de trabalhos e que o governo não apresente qualquer

projeto polêmico nesta reta final, porque projetos polêmicos requerem prazos para

discussão e amadurecimento. No afogadilho, não votaremos projetos. Desta forma

pretendemos encerrar este ano de trabalho; de outra maneira, não haverá como fazer

esse encerramento. Infelizmente teremos, ao lado dos Agentes Penitenciários, de

erguer barricadas nesta Casa, até que o governo se sensibilize de forma a contribuir

para o bom andamento dos trabalhos legislativos.

Ontem, na abertura da Conferência de Comunicação, tive oportunidade de ouvir o

pronunciamento do Presidente Lula, que, de forma muito brilhante, mostrou ser

defensor da liberdade de imprensa. Ele disse ainda que, muitas vezes, os meios

comunicação deste país, que são monopolizados por poucos grupos econômicos,

utilizam essa pretensa liberdade de imprensa para denegrir os fatos, para manipular a

população, para mentir para o povo brasileiro. O Presidente Lula mostrou que o

melhor remédio contra esse tipo de comportamento é justamente o fortalecimento da

liberdade de imprensa, a qual defendeu de forma categórica, afirmando que a mesma

dá corda para eles se enforcarem. O povo ouve determinada mentira por uma ou

duas vezes. Não vale mais a velha máxima de Goebbels, de que uma mentira

contada duas vezes vira verdade. Estamos na era da informática, na era das

“blogoesferas”, na era da internet. O povo, hoje mais informado, não é mais o mesmo

de 40 ou 50 anos atrás. O povo brasileiro tem demonstrado que pode ser enganado

por uma ou duas vezes, mas não mais o será na terceira vez. O meio de

comunicação que mente para o povo está com seus dias contados.

Outro fato importante foi a ausência da Rede Globo na Conferência. Houve esse

boicote. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão, liderada pela Rede Globo de

Televisão, foi duramente criticada na abertura da Conferência. Registro que a Abra,

liderada pela Rede Bandeirantes, compareceu à Conferência, enfrentou o debate e

contribuiu - aliás, está contribuindo - com propostas. Esse é exemplo de democracia,

ao contrário do exemplo de boicote da Rede Globo de Televisão.

Essa Conferência que está em andamento em Brasília tem grandes proposições, e

poderá avançar muito na democratização dos meios de comunicação.

O Presidente Lula defendeu o acesso à internet para todo o mundo, a
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universalização da banda larga e criticou, de forma veemente, o uso indevido dos

meios de comunicação para uso político. Há muito político no País que é dono de

rádio ou televisão inconstitucional e vergonhosamente. O Presidente Lula teve a

coragem de colocar o dedo na ferida. A carapuça serviu para muita gente. Fica aqui

nosso registro. Esperamos que o governo do Estado, ao invés de fazer campanha

eleitoral antecipada, venha negociar com os Agentes Penitenciários e votar os

projetos que são de interesse do povo de Minas Gerais, para solução do problema.

Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Juarez Távora.

O Deputado Juarez Távora - Sr. Presidente, Srs. Deputados e pessoal que nos

assiste pela TV Assembleia, vejam que iniciativa importante do governo de Minas em

apoio aos jovens mineiros que estão em busca do primeiro emprego. O Governador

Aécio Neves e o Presidente da Fundação Roberto Marinho, José Roberto Marinho,

assinaram, no dia 9/12/2009, acordo para ampliação do Aprendiz Legal, programa

criado exatamente para preparar e facilitar o ingresso de jovens no mercado de

trabalho. O governo de Minas será o primeiro do País a apoiar esse programa, que a

Fundação Roberto Marinho desenvolve há dois anos, em todo o Brasil. No próximo

ano, o governo mineiro destinará R$1.700.000,00 para a qualificação profissional de

mil estudantes com idade entre 14 e 20 anos, matriculados na rede pública estadual.

Aqui, no Estado, o programa será executado pela Rede Cidadã, entidade formada por

líderes empresariais e parceira da Fundação Roberto Marinho. Como bem lembrou o

Governador Aécio Neves ao assinar o acordo com José Roberto Marinho, o Brasil

não vive o problema da ausência de vagas no mercado, mas ainda existe o grave

problema da falta de qualificação dos jovens. Com o Aprendiz Legal, Sr. Presidente e

caros Deputados, o jovem ganha a oportunidade de se qualificar, o que é

fundamental para seu êxito profissional.

Para conseguir qualificar o maior número de jovens para o mercado de trabalho, o

programa Aprendiz Legal tem importante atuação junto à iniciativa privada,

incentivando empresários a cumprir o que determina a Lei Federal do Aprendizado,

que está em vigor desde 2002. Pela lei, empresas de grande e médio portes ficam
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obrigadas a contratar número de aprendizes equivalente ao mínimo de 5% e ao

máximo de 15% do seu quadro de funcionários. Do total das mil vagas que serão

oferecidas no próximo ano, 760 serão reservadas para estudantes da Região

Metropolitana de Belo Horizonte, 150 para Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, e

90 para Congonhas e Conselheiro Lafaiete. Por que a opção por esses locais, Sr.

Presidente e Srs. Deputados? Os Municípios atendidos foram selecionados em razão

de estarem localizados em regiões que reúnem número expressivo de empresas que

demonstraram interesse em participar do programa.

Outra informação muito importante. Os estudantes atendidos pelo programa Escola

Viva, Comunidade Ativa, do governo de Minas, terão prioridade no Aprendiz Legal. O

programa foi criado em 2003, para atender às necessidades de crianças e jovens do

ensino fundamental moradores de áreas com altos índices de violência urbana. A

qualificação dos jovens beneficiados começa em janeiro e terá duração de 13 meses.

Serão ministrados cursos nas áreas administrativa - auxiliar administrativo,

almoxarife, arquivista e contínuo -, de turismo, logística, bancária, “telemarketing”,

comércio e varejo. Um dia por semana, caro Vanderlei, os estudantes terão aulas

teóricas para trabalhar conceitos de cidadania, ética, trabalho e protagonismo juvenil.

Quatro dias por semana serão dedicados à prática, com aulas ministradas na área

de produção de empresas privadas. O contrato com o aluno aprendiz tem duração de

até dois anos, com salário mínimo por hora, mas o empregador pode pagar um

salário maior que o previsto em lei.

É preciso ressaltar, Sr. Presidente, que o apoio que o governo de Minas dá a essa

iniciativa da Fundação Roberto Marinho não é uma ação isolada. Existem várias

ações e projetos do governo mineiro que dão apoio aos nossos jovens. A título de

exemplo, cito algumas: o governo implantou o Programa de Ensino Profissionalizante,

que já atende mais de 80 mil jovens em todas as regiões do Estado. Esse programa é

dirigido a alunos que estejam cursando o ensino médio na rede pública estadual e a

jovens e adultos que já se formaram e querem voltar à sala de aula para aprender

uma profissão.

Cito também o Poupança Jovem, que é outro programa criado pelo governo de

Minas para aumentar as chances de o jovem entrar no mercado de trabalho abrindo
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seu próprio negócio ou mesmo continuando seus estudos. O Poupança Jovem é

dirigido a estudantes do ensino médio das escolas estaduais residentes em

Municípios com baixo IDH. Ao final dos três anos escolares, os estudantes recebem

uma poupança no valor de R$3.000,00.

Caros amigos, caro Presidente, devemos parabenizar a Fundação Roberto Marinho

por essa iniciativa tão feliz que é o programa Aprendiz Legal, e também parabenizar o

nosso Governador Aécio Neves por apoiar o programa e aderir a ele, porque irá

trazer muitos bons frutos para os jovens de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público presente, telespectadores da TV Assembleia, inicialmente, gostaria de trazer

a público uma preocupação. Na quinta-feira à noite, da semana passada,

participamos de um evento na cidade de Pirapora. Todos sabemos que Pirapora tem

uma história muito particular de ser um trecho, o último trecho que adentra o Estado

de Minas Gerais, com a navegabilidade do Rio São Francisco. Um processo histórico

que teve importância muito grande na ocupação de nosso Estado e, de maneira

particular, do Norte de Minas e da região Noroeste de Minas.

O Rio São Francisco foi navegável, assim como o Rio Paracatu, que foi navegável

até o Porto do Buriti. Isso foi fundamental para se estabelecer a rota comercial e o

atendimento de bens e de gêneros alimentícios os mais diversos para toda a região

do Noroeste de Minas Gerais e para a região central, bem como para o Norte do

Estado. Todos sabemos que a navegação no São Francisco, em particular no trecho

mineiro, principalmente, entrou em decadência há alguns anos, de maneira especial,

nos últimos anos. Não se privilegiou uma das vias naturais para estabelecer as rotas

comerciais e o tráfego de pessoas em nosso país, mas sim as rotas terrestres. Se a

hidrovia do São Francisco não tivesse entrado em decadência no seu percurso

mineiro, ela, ainda assim, teria entrado em decadência, em razão das dificuldades

ambientais do assoreamento do São Francisco, que já vem ocorrendo nos últimos

anos, mas que se acelerou nas últimas décadas, principalmente a partir da ocupação

do cerrado com o agronegócio.

Estamos diante de uma questão óbvia, que foi tratada numa reunião solene da
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Câmara Municipal de Pirapora, a pedido do Vereador Domingos do INSS, a quem

aproveitamos para saudar e cumprimentar pela iniciativa. Nessa reunião solene,

ocorrida na quinta-feira passada em Pirapora, estavam-se celebrando e

comemorando os 80 anos da atuação da navegação do Rio São Francisco, no seu

percurso mineiro.

A Companhia dos Portos do São Francisco, com sede em Pirapora, estava

completando 80 anos. Uma questão que foi tratada naquela reunião, além da

comemoração dos 80 anos, foi a discussão de um programa, na verdade, de um

projeto estruturador do governo do Estado e também do governo federal, que já vem

sendo apontado há alguns anos, que é a recuperação da navegabilidade do Rio São

Francisco no seu trecho mineiro, tendo como base Pirapora.

Realmente, é um projeto muito importante, que se ligará agora com a ferrovia

recém-revitalizada pela Companhia Vale do Rio Doce, no seu trecho até Pirapora.

Portanto esse projeto de transporte intermodal, articulando ferrovias, rodovias e a

hidrovia do São Francisco, é fundamental.

Hoje, na Comissão de Meio Ambiente, discutimos o processo de revitalização do

São Francisco, a possibilidade da construção de diversas barragens para

regularização de vazão do rio, barragens que seriam construídas no Rio das Velhas,

nas bacias dos Rios Paracatu e Urucuia. Uma das questões que levantamos foi

exatamente saber qual é a relação entre essas barragens para regularização de

vazão, o Programa Nacional de Revitalização da Bacia do Rio São Francisco e o

programa ou esse projeto de revitalização da navegabilidade no trecho mineiro do Rio

São Francisco. Isso é algo que precisamos conhecer melhor, esclarecer, porque

ninguém duvida da importância de se recuperar a navegabilidade desse trecho do rio.

Para Minas Gerais e para o Brasil, teríamos uma saída para o mar de múltiplos

produtos, de maneira especial dos produtos agropecuários e, mais especificamente,

dos grãos do agronegócio do Noroeste e do Norte de Minas, da produção do Planalto

Central, País, no entorno de Brasília, do Estado de Goiás e mesmo de Mato Grosso.

Portanto, Sr. Presidente, esperamos ter oportunidade de promover essa discussão

com mais propriedade nesta Casa e acompanhar, participar, influenciar diretamente

nesse processo, que é fundamental, vital para o povo de Minas Gerais.
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Cumprimentamos, mais uma vez, o Vereador Domingos do INSS, da Câmara

Municipal de Pirapora, pela iniciativa, e por levantar questões tão importantes como

essa da revitalização da navegabilidade do Rio São Francisco.

Vamos continuar acompanhando e participando, porque entendemos que esse

processo é decisivo para o Estado.

Queremos também fazer convite: amanhã realizaremos, a meu requerimento,

audiência pública na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para

apresentação e, é claro, discussão do III Estudo Diagnóstico da Defensoria Pública

no País, realizado pela Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça.

Tomar conhecimento desse diagnóstico é muito importante, para que se faça

comparativo da atuação e do espaço ocupado pela Defensoria Pública em Minas

Gerais e nas demais unidades da Federação. Pelos números a que tivemos acesso,

temos a certeza de que, em termos do trabalho da Defensoria Pública, Minas Gerais

está muito aquém da grande maioria dos Estados brasileiros. Para se ter ideia, a

Defensoria Pública em nosso Estado está ausente em mais de 60% dos Municípios.

Dou o exemplo do meu Município, principal base de nosso trabalho, Paracatu, cidade

histórica importante para Minas Gerais, que está há anos sem Defensor Público. As

passagens de um Defensor Público em Paracatu foram todas muito breves, e a

maioria dos Municípios da região Noroeste de Minas nunca viu a figura do Defensor

Público nem conhece seu trabalho. Tal serviço de assistência jurídica gratuita, que é

garantia e determinação constitucional, infelizmente não tem sido oferecido para a

grande maioria dos cidadãos de Minas Gerais. E sabemos bem que os mais atingidos

com essa ausência da Defensoria Pública são exatamente os cidadãos e as cidadãs

de menor poder aquisitivo, com renda mais baixa; portanto são os pobres que, com a

ausência do Defensor Público na grande maioria de nossos Municípios, não têm tido

a garantia do acesso à Justiça. Nessa audiência pública, que se realizará amanhã, às

15 horas, na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização desta Casa,

também analisaremos e debateremos outros desequilíbrios e distorções, como as

distorções na carreira e as diferenças salariais, sempre em quadro comparativo da

situação em Minas Gerais e nos demais Estados. Com esse debate, queremos fazer

análise profunda da presença e da ação da Defensoria Pública em Minas Gerais, com
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a convicção de que é imprescindível ampliar esse trabalho e essa presença, fazendo

com que ela alcance todos os Municípios do Estado, para que se garanta o pleno

acesso à Justiça a todos os cidadãos mineiros, em especial os que não conseguem

pagar a advogado para promover sua defesa, para encaminhar a defesa dos seus

direitos, exatamente os de menor renda e de situação mais vulnerável.

Portanto convidamos todos para amanhã, às 15 horas, na Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização, participar da apresentação, da discussão e do debate

do III Estudo Diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil, elaborado pela Secretaria

de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça. Participarão desse debate diversas

entidades, entre elas a Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais, que

está ajudando na mobilização e no convite a diversos segmentos sociais e

organizações sociais do Estado. Convidamos todos os interessados nessa discussão

para participar.

Gostaria ainda de trazer a público informação pela qual trabalhamos há alguns

meses. Hoje, pela manhã, foi concluído o trabalho de grupo implantado pela

Secretaria de Meio Ambiente, com participação das Superintendências Estaduais do

Incra de Minas Gerais e de Brasília e com representação de vários setores do

Movimento Social de Luta pela Terra em Minas Gerais. Definiu-se termo de

ajustamento de conduta firmado entre a Semad e o Instituto Nacional de Reforma

Agrária, para viabilizar e facilitar o processo de legalização ambiental dos

assentamentos de reforma agrária do Estado. Muitos e muitos assentados estavam

sendo prejudicados, impedidos de ter acesso aos créditos do Pronaf, fundamentais

para viabilizar a produção da agricultura familiar, especialmente nos assentamentos

de nosso Estado. Com esse TAC, viabilizaremos a regularização ambiental dos

assentamentos que até então não estavam regularizados, assim como a viabilização

produtiva dos assentamentos de reforma agrária em Minas Gerais. Obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
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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 das atribuições que lhe confere o inciso I do art. 79, c/c o art.

81, do Regimento Interno, decide suspender as atividades externas das Comissões

de 15 a 18 de dezembro deste ano, a fim de priorizar as atividades deliberativas da

Assembleia Legislativa nesse período.

Mesa da Assembleia, 15 de dezembro de 2009.

José Henrique, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 5.244 e 5.245/2009,

da Comissão de Direitos Humanos, e 5.246 e 5.247/2009, das Comissões de Meio

Ambiente e de Participação Popular. Publique-se para os fins do art. 104 do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Política Agropecuária - aprovação, na 6ª Reunião

Extraordinária, em 10/12/2009, dos Requerimentos nºs 5.153, 5.161 e 5.162/2009, da

Comissão de Participação Popular; de Cultura - aprovação, na 26ª Reunião Ordinária,

em 25/11/2009, do Projeto de Lei nº 3.829/2009, do Deputado Inácio Franco; de

Segurança Pública - aprovação, na 30ª Reunião Ordinária, em 15/12/2009, do Projeto

de Lei nº 3.955/2009, do Deputado Sargento Rodrigues, e dos Requerimentos nºs

5.131/2009, do Deputado Duarte Bechir, 5.136/2009, da Comissão de Direitos

Humanos, e 5.148, 5.180 a 5.185 e 5.187/2009, da Comissão de Participação

Popular; e de Meio Ambiente - aprovação, na 27ª Reunião Ordinária, em 15/12/2009,

dos Projetos de Lei nºs 3.838/2009, do Deputado Wander Borges, e 3.909/2009, do

Deputado Délio Malheiros, e dos Requerimentos nºs 5.053/2009, do Deputado Délio

Malheiros, 5.054/2009, do Deputado Wander Borges, e 5.159/2009, da Comissão de

Participação Popular (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
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O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Duarte Bechir solicitando a retirada

de tramitação do Requerimento nº 5.071/2009. A Presidência defere o requerimento

de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o

requerimento.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz solicitando a palavra

pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao

Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Deputado José Henrique, Presidente, senhoras e

senhores telespectadores, Deputadas e Deputados, aproveitamos a oportunidade

para agradecer aos Prefeitos de Pescador, Francisco Badaró e Poté, que estão em

nosso gabinete e nos permitiram vir aqui para deixarmos a nossa mensagem. Neste

final de ano, ficamos um pouco aflitos em relação a alguns conceitos, medidas e

decisões. Agora à tarde, fui surpreendido com a notícia de que amanhã haverá

aumento do gás de cozinha. O gás de cozinha, que atende a todas as famílias

carentes, deve aumentar amanhã. Já é uma decisão coletiva. A Liguigás, empresa da

Petrobras, a Minasgás, a Supergasbrás e a Copagaz fizeram um cartel e decidiram

aumentar mais um pouco o preço do gás de cozinha. O que me estranha, Sr.

Presidente, é que, há um ano, o gás de cozinha custava R$32,00, R$35,00, e agora

já custa entre R$40,00 e R$44,00. Houve um crescimento de quase 20%, enquanto o

preço do combustível, da gasolina e do álcool não cresceu mais que 6,5%.

Perguntamo-nos se é uma medida necessária para as donas de casa das famílias

mais carentes, levando em consideração que os jornais de hoje dão a notícia de que

o Presidente Lula está criando mais uma bolsinha - o Bolsa Gás - para dar R$10,00

para cada um. Que coincidência interessante. Ao longo desse período há um

crescimento de R$10,00 do preço do gás de cozinha, e o Presidente anuncia hoje

que está tentando criar uma bolsa-gás de R$10,00. O pessoal, que tinha aumentado

o preço em R$9,00, acrescenta R$1,00 para completar, pegar a bolsa e voltar ao

preço de um ano atrás. Essa minha preocupação tem pertinência. Em verdade, vimos

o custo do petróleo cair violentamente em âmbito internacional. O barril de petróleo

estava quase a US$140,00 e caiu para US$74,00, US$76,00, depois US$72,00,
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tornou a subir um pouco, e não houve redução do preço do combustível. O usuário

não aproveitou o preço do combustível. Há algumas coisas que acontecem neste país

que precisamos pelo menos pontuar para que as pessoas saibam que não estamos

aqui sem ouvir, sem ver, sem prestar atenção.

Outro assunto, Sr. Presidente, é que algumas pessoas não estão entendendo a

obstrução que está sendo feita pelo bloco em função dos Agentes Penitenciários.

Esclareço que tanto o Deputado Padre João como toda a equipe do PT, do PMDB e

do PCdoB colocaram uma posição para o Secretário, que ficou de ter um

comportamento e não o obedeceu. Preocupa-me também a situação dos nove

Agentes Penitenciários demitidos do presídio de Teófilo Otôni, que não entraram em

relação alguma. Conversamos com o Genílson Zeferino a respeito do assunto, ele

que é um moço dedicado, competente, trabalhador e ampliou muito a posição da

Secretaria em relação à proteção aos presos, tirando um peso enorme das costas

das Polícias Civil e Militar. Minas andou muito nesse aspecto. Mas é preciso que a

palavra empenhada seja cumprida. Lamentavelmente, não está havendo o

cumprimento. Não é uma decisão apenas de boicote, mas de manter um critério de

representação. A classe nos procurou, pois foram prejudicados tanto os contratados

como os efetivos. Voltaram os efetivos, e os contratados voltaram em parte. A

posição é muito clara. Ninguém quer fazer peso contra o governo. Ao contrário,

queremos que se cumpra a palavra do governo. Este governo costuma cumprir a sua

palavra e, neste caso, não está cumprindo. Então fazemos essa observação para que

todos saibam por que está havendo certa obstrução no Plenário. Na verdade, essa

obstrução ocorre em benefício de grande número de pessoas que foram

prejudicadas; além disso, em razão da falta de direito de defesa nas acusações que

foram feitas aos que participaram do movimento grevista e a outras pessoas que nem

participaram. Então estamos justificando nossa posição.

Por outro lado, Sr. Presidente, temos verificado, neste fim de ano, preocupação

enorme. Se Deus quiser, no ano que vem, esta Assembleia e o Congresso Nacional

devem pôr suas preocupações num fato inusitado que está acontecendo, que é a

politização do Judiciário. Realmente precisamos nos preocupar com ele. Na verdade,

são decisões judiciais politizadas em casos específicos, como do Battisti, do Daniel
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Dantas, enfim, há uma série enorme de decisões na área política, quando o STF,

num vácuo deixado por quase 140 dispositivos constitucionais não regularizados por

lei, ocupa-se de legislar, ou seja, de prestar nosso papel nesta Assembleia e o dos

nossos congressistas. Sei que é muito difícil falar sobre este assunto, mas, de foram

sistemática, tenho dito que a representação do povo brasileiro, enquanto não for

encaminhada por meio do voto distrital, não terá vinculação com região, cidade ou

eleitor. Essa vinculação não existe. Então o parlamentar federal, Senador ou

Deputado, tende a ficar sobre o chapéu e o guarda-chuva do governo. O governo tem

as tetas para mamar, e, enquanto está lá, cuida apenas de manter-se no cargo,

porque está defendendo seus interesses, e não os dos nossos cidadãos. Essa

preocupação nos vêm à cabeça no momento em que, no ano que vem, poderemos

ter toda a ação parlamentar prejudicada em função da campanha eleitoral. Gostaria

de dizer, Sr. Presidente, que não ocuparei todo o meu tempo com campanhas.

Também me preocuparei com temas importantíssimos, pois o Brasil vive hoje instante

diferenciado. Conquistamos e ampliamos a democracia, mas temos uma Constituição

que precisa ser reformada e revista, e leis que têm de ser postas em discussão e

aprovação, para regulamentar artigos da Constituição que não foram

regulamentados. Digo isso com experiência de quem esteve em Brasília no processo

de revisão constitucional em 1991, 1992, 1993 e 1994.

Há algo de podre no reino da Dinamarca, já dizia o poeta, assim como de estranho

e esquisito nesta dependência que o Poder Legislativo, especialmente o Congresso

Nacional, tem em relação ao Poder Executivo. O governo Lula está sendo aprovado

pela população. As coisas estão indo bem. Podíamos até ter crescido mais;

cresceremos. O Brasil realmente tem condição diferenciada dos demais países, mas

nem por isso afrouxaremos as rédeas e entenderemos que está tudo maravilhoso,

pois não está. Precisamos ver com certo carinho e cuidado as mudanças que têm de

ser feitas na própria Constituição do País e, é claro, do nosso Estado. É preciso

revermos o pacto federativo e entendermos, sobretudo, o povo, pois hoje os números

apresentados são muito claros: 70% de toda a receita nacional fica nas mãos do

governo federal; 24% nos Estados; e apenas 6% nos Municípios, onde acontece a

vida, ou seja, onde se trabalha, se vive, se produz e se realiza. No entanto o
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Município está fragilizado. Vimos a necessidade que os Prefeitos tiveram de aguardar

esta esmolinha que o governo federal deu agora, no fim do ano. Alguns conseguiram

fechar mais ou menos as contas pagando o décimo terceiro no todo ou em parte, mas

os fornecedores ficaram com o crédito, e as obras que dependem de contrapartida da

Prefeitura, de parte dada pela Prefeitura, estão absolutamente paralisadas.

Sr. Presidente, nossa preocupação tem razão de ser. Não é possível que não

enxerguemos que a Constituição de 1988, que teve lado benéfico ao incluir o

Município como parte da Federação, como ente federado, teve lado maléfico de não

colocar sanção alguma quando o governo federal vem e erra fragorosamente,

tentando dar benefício à população com a redução do IPI para veículos e para a linha

branca dos produtos caseiros. Isso nos preocupa, e já discutimos várias vezes. Por

que o governo não deu do seu próprio dinheiro, ao invés de dar do dinheiro do qual

participam o Estado e os Municípios? Por que teve de reduzir a receita dos

Municípios e dos Estados para fazer essas benesses?

Sr. Presidente, acredito que o próximo ano não pode ser apenas para discutir

política e fazer campanha. O ano de 2010 tem de merecer nossa atenção especial

para discutir os altos temas nacionais e nossa preocupação de efetivamente

influirmos no processo. Sabemos que o ambiente correto seria a Câmara dos

Deputados ou o Senado da República, no entanto não assistimos a isto acontecer e

não estamos acompanhando e vendo a ação parlamentar federal. Discutir esses

temas é preciso. Lembro-me muito bem de que, no ano passado, discutimos aqui

sugestões aprovadas em Plenário que foram encaminhadas ao Congresso Nacional,

em busca de participação maior das Assembleias Legislativas no processo legislativo.

Ficou tudo muito amarrado, na mão do governo federal e do Executivo Federal, e

muito pouco à disposição dos próprios congressistas. Vimos, de forma bastante

estranha, um fato curioso que as pessoas não verificaram. A imprensa bateu, bateu e

bateu, tudo contrariamente ao que era racional, quando se buscou reduzir o valor do

repasse às Câmaras Municipais; mesmo reduzindo o valor desse repasse às

Câmaras municipais, o aumento do número de Vereadores, foi cacete em cima de

todos os políticos. Em verdade, o que aconteceu foi redução de repasse de recurso,

ampliação de recurso na mão do Executivo Municipal, especialmente, e redução do
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repasse às Câmaras de Vereadores, ampliando-se, é claro, o número de Vereadores

para o próximo pleito.

Em verdade, Sr. Presidente, não dá para entender o que é assunto importante do

ponto de vista constitucional e legal e o que é assunto importante do ponto de vista

midiático. Qual é a formação que temos para embasar, em nossa imprensa, a notícia

verdadeira, aquela que mostra os dois lados da questão, ou seja, o lado bom e o lado

ruim de uma medida? Sou jornalista desde 1969 e não me conformo de, às vezes, ver

a notícia truncada, mal colocada, denegrindo a reputação de parlamentares e de

governantes, sem separar o joio do trigo. No entanto é preciso separar. Há

Deputados Estaduais e Federais e Senadores honestos, sérios, trabalhadores,

competentes, dedicados, que amam sua pátria e colocam seu mandato à serviço do

Brasil. São vários. Na verdade, se pegarmos a própria imprensa, os jornais escritos e

os “tapes” de televisão, verificaremos que há minoria de safados e sem-vergonhas,

que realmente têm de ser escorraçados da vida pública. Porém não serão afastados

nunca, enquanto não houver voto distrital neste país e enquanto os eleitores não

souberem quem são as pessoas votadas.

Ando por aí, viajo demais, converso com muita gente e vejo como é estranho. Por

exemplo, hoje mesmo peguei dois táxis e verifiquei que nenhum dos dois taxistas

sabia em quem tinha votado para Deputado Federal e Estadual. As pessoas votam de

forma irresponsável, porque não lhes é dada a oportunidade de conhecer os

candidatos, pois não são da sua região, não são de sua vizinhança. Nunca ouviram

falar em ninguém, por isso votam em qualquer um para não perder o voto. É um ato

estranho do brasileiro votar em qualquer um, mas não querer perder voto.

Gostaria de dizer de forma clara que no próximo ano todos nós, Deputados, temos

a responsabilidade de vir, cada um, fazer um pronunciamento, colocar-nos a favor de

uma posição de crítica, crítica verdadeira à Constituição Federal e à Constituição

Estadual, para possibilitar que tenhamos também um Judiciário um pouco mais

equilibrado e mais eficiente, pois no cipoal de leis que existem por aí, com esse

volume de leis que temos e o volume de processos que existem, é muito difícil que

tenhamos um Judiciário capaz de ler esses processos inteiros.

Temos uma figura diferenciada, sobre a qual discutimos outro dia, num debate aqui
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na TV Assembleia, uma situação muito complicada, muito diferenciada. A população

acha que o Ministério Público faz parte da Justiça. Por quê? Porque o Promotor é

chamado de Promotor de Justiça, quando, na verdade, ele não é Promotor de Justiça,

mas Promotor público. O Ministério Público faz parte do Poder Executivo, e não do

Poder Judiciário, a Polícia Federal faz parte do Executivo federal, não faz parte de

nenhuma Justiça, mas a população não é esclarecida sobre esse assunto. Temos de

começar a discutir essas coisas para que o horizonte fique um pouco mais claro, e os

brasileiros sejam mais bem informados a respeito dos assuntos. Creio, Sr.

Presidente, que, se agirmos dessa maneira, estaremos prestando um grande serviço

à Nação brasileira, ao nosso Estado, aos nossos compatriotas e aos nossos

cidadãos. Muito obrigado.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 16,

às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 67ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 2/12/2009

Presidência da Deputada Gláucia Brandão

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Leitura de mensagem

- Palavras da Sra. Presidente - Apresentação musical - Palavras do Secretário Paulo

Brant - Palavras do Sr. Marcos Paulo de Souza Miranda - Palavras do Vereador

Arnaldo Godoy - Palavras da Sra. Thaís Pimentel - Palavras do Sr. Pedro Eusébio

Cuesta - Palavras do Sr. Rômulo Duque - Homenagem póstuma - Palavras do Sr.

Américo José Córdula Teixeira - Palavras da Sra. Jurema Machado - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:
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Doutor Viana - Weliton Prado - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Almir

Paraca - Gláucia Brandão - Wander Borges.

Abertura

A Sra. Presidente (Deputada Gláucia Brandão) - Às 20h15min, declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

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

reunião anterior.

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à realização da II Conferência Estadual de

Cultura. Esta Conferência é uma realização conjunta do governo do Estado de Minas

Gerais, por meio da Secretaria de Cultura, e da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais. A Conferência tem, entre outros, os seguintes objetivos: discussão da

cultura mineira nos seus aspectos de memória, de produção simbólica, da gestão, da

participação social e da plena cidadania; a promoção do debate entre artistas,

produtores, conselheiros, gestores, investidores e demais protagonistas da cultura em

Minas Gerais, fortalecendo e facilitando a formação de fóruns e redes, visando

valorizar a diversidade das expressões e o pluralismo das opiniões. Visa também à

proposição de estratégias para o fortalecimento da cultura mineira como centro

dinâmico do desenvolvimento sustentável do Estado; à universalização do acesso

dos mineiros à produção e à fruição dos bens e serviços culturais; à consolidação dos

sistemas de participação e controle social na gestão das políticas públicas de cultura;

ao aprimoramento e à proposição de mecanismos de articulação e cooperação

institucional entre os entes federados e destes com a sociedade civil, contribuindo

para a implantação dos sistemas nacional, estadual e municipais de cultura e do

Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais e para implementação do

Plano Nacional de Cultura; por fim, visa à aprovação de propostas nos cinco eixos

temáticos a serem encaminhadas à comissão organizadora nacional e a eleição da

delegação estadual para a Conferência Nacional de Cultura.
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Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Paulo Brant,

Secretário de Estado de Cultura, representando o Governador do Estado, Aécio

Neves; e Américo José Córdula Teixeira, Secretário de Identidade e Diversidade

Cultural do Ministério da Cultura, representando o Ministro da Cultura, João Luiz Silva

Ferreira; a Exma. Sra. Thaís Pimentel, Presidente da Fundação Municipal de Cultura,

representando o Prefeito Municipal de Belo Horizonte, Márcio Lacerda; os Exmos.

Srs. Vereador Arnaldo Godoy, representando a Presidente da Câmara Municipal de

Belo Horizonte, Vereadora Luzia Ferreira; Marcos Paulo de Souza Miranda, Promotor

de Justiça e Coordenador da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Público e

Turístico, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais,

Alceu José Torres Marques; e Pedro Eusébio Cuesta, Cônsul da Espanha para

Assuntos de Educação e Cultura em Minas Gerais; a Exma. Sra. Jurema Machado,

Coordenadora de Cultura da Unesco no Brasil; e o Exmo. Sr. Rômulo Duque,

Presidente do Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais - Sinparc -,

representando a sociedade civil.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Silvério do Prado,

representante da Federação dos Servidores Públicos - Fesempre - UGT - e da Rádio

Vitória FM-87,9; Walter Ogawa Silva, Presidente da Fundação Cultural Calmon

Barreto, de Araxá; e Marcelo José Almeida, que representa a comunidade indígena

daquela cidade.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

pela Orquestra Jovem de Contagem, sob a regência do Maestro Renato Almeida.

A Orquestra Jovem de Contagem é uma ONG sem fins lucrativos, que há 12 anos

atua junto a comunidades de baixa renda, promovendo a qualificação social, musical,

artística, cultural e profissional de crianças, adolescentes e jovens em situação de

vulnerabilidade.

Em sua trajetória, a Orquestra tem participado de importantes eventos estaduais,

nacionais e internacionais, tendo-se apresentado em palcos e festivais da França,
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Itália, Espanha, Áustria e Holanda, divulgando a riqueza e a diversidade culturais de

Minas e do Brasil e também o exemplo de uma proposta na qual arte e cultura fazem

papel principal, instrumentalizando os participantes para enfrentarem a vida com

coragem, alegria e dignidade, ampliando também seus horizontes informacionais,

relacionais, artísticos e culturais. Reconhecida pelo público e pela crítica, em 2004 a

entidade conquistou o Prêmio Musicista Senza Frontiere na Itália, e, em 2008, o

primeiro lugar na categoria Folkloric Ensemble, em Viena.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Leitura de Mensagem

O locutor - Gostaríamos de fazer a leitura de mensagem do Exmo. Sr. Márcio

Lacerda, Prefeito de Belo Horizonte, endereçada aos componentes desta Mesa de

honra, especificamente ao Secretário Paulo Brant: “Foi com grande satisfação que

recebi o convite para participar da cerimônia de abertura da II Conferência Estadual

de Cultura. Impossibilitado de comparecer, venho, por meio desta mensagem,

parabenizá-lo pela importante iniciativa e desejar as boas-vindas a todos os

participantes de outras cidades de Minas que participam desse encontro. O debate

entre os diversos difusores da cultura é de vital importância para a preservação e

continuidade de nossas ações, que visam à preservação, ao acesso e à produção de

nossos bens culturais. Espero que esta segunda edição da Conferência Estadual de

Cultura seja um sucesso e que a troca de experiências e discussões contribua de

forma efetiva para o enriquecimento das nossas políticas públicas para o setor da

cultura em nosso Estado”.

Palavras da Sra. Presidente

Exmos. Srs. Paulo Brant, Secretário de Cultura de Minas Gerais, representando,

nesta solenidade, o Exmo. Sr. Governador do Estado, Aécio Neves; Américo José

Córdula Teixeira, Secretário de Identidade e Diversidade Cultural do Ministério da

Cultura, representando o Ministro da Cultura, João Luiz da Silva Ferreira, nosso

querido Juca; Exma. Sra. Thaís Pimentel, Presidente da Fundação Municipal de

Cultura de Belo Horizonte, representando o Prefeito Municipal de Belo Horizonte,

Mário Lacerda; Exmos. Srs. Vereador Arnaldo Godoy, representando a Presidente da

Câmara Municipal de Belo Horizonte, Vereadora Luzia Ferreira; Marcos Paulo de
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Souza Miranda, Promotor de Justiça e Coordenador da Promotoria Estadual de

Defesa do Patrimônio Público Cultural e Turístico de Minas Gerais, representando o

Procurador-Geral de Justiça do Estado, Sr. Alceu José Torres Marques; Sr. Belmar

Azze Ramos, Defensor Público-Geral do Estado; Sr. Pedro Eusébio Cuesta, Cônsul

da Espanha para Assuntos de Educação e Cultura em Minas Gerais; Exma. Sra.

Jurema Machado, Coordenadora de Cultura da Unesco no Brasil; Exmo. Sr. Rômulo

Duque, Presidente do Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais -

Simpac -, representando a sociedade civil; queridos participantes e membros da

Orquestra Jovem de Contagem.

Senhoras e senhores, historicamente a Assembleia Legislativa se posiciona como

incentivadora da cultura mineira. E entendemos como imprescindível nossa

participação no processo de discussão acerca dos rumos da cultura em nosso

Estado. Sendo a Assembleia um Poder de representação, para nós a interlocução

com a sociedade, o acolhimento de ideias e a elaboração de políticas públicas são

etapas relevantes do trabalho que realizamos em prol do bem comum. Em 2004, a

Assembleia Legislativa realizou o fórum técnico “Cultura, Política e Financiamento”,

que culminou na criação da Comissão Permanente de Cultura em 2005; na criação

do Fundo Estadual de Cultura em 2006; e, em 2008, na aprovação da lei que dispõe

sobre a concessão de incentivo fiscal, com o objetivo de estimular a realização de

projetos culturais no Estado. Em 2005, com uma efetiva participação dos

representantes dos segmentos culturais de Minas, em parceria com a Secretaria de

Cultura, realizamos a nossa primeira Conferência Estadual de Cultura. A

apresentação de desdobramento e discussões acerca da cultura em nosso Estado

tem o objetivo de prestar contas à sociedade, que participa desses processos

democráticos e merece que os resultados apareçam. Isso motiva cada vez mais a

participação social e dá a cada cidadão a certeza de que o trabalho aqui realizado

surte bons efeitos.

O esforço conjunto para a criação de propostas que efetivamente representem as

necessidades da cultura mineira fez com que mais de 330 Municípios participassem

das discussões nas conferências municipais e intermunicipais e elaborassem as

propostas que servirão de base para os trabalhos nesta conferência estadual. O
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elevado número de participantes aumenta a responsabilidade da Assembleia

Legislativa e da Secretaria de Estado de Cultura, parceiras na realização deste

evento, uma vez que desejamos atender às expectativas da sociedade acerca de tão

relevante tema. Por tudo isso, agradecemos a todas as entidades parceiras da

organização da II Conferência Estadual de Cultura, às autoridades presentes, aos

palestrantes e a todos vocês participantes, que deram sua contribuição na elaboração

de propostas para a melhoria da cultura em Minas Gerais. Desejamos a todos uma

boa conferência. Que Deus nos ilumine nesta caminhada ao longo desses três dias. É

muito bom ver esta Casa cheia de produtores culturais, de agentes culturais, de

gestores, de pessoas que estão aqui para contribuir com a construção de uma política

pública que verdadeiramente promova o desenvolvimento cultural de Minas Gerais e

do Brasil. Muito obrigada.

Apresentação Musical

O locutor - Assistiremos a uma apresentação musical da Orquestra Jovem de

Contagem.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Secretário Paulo Brant

Exma. Sra. Presidente, Deputada Gláucia Brandão, representando o Presidente da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho, ao

cumprimentá-lo, cumprimento também os ilustres Deputados Wander Borges e

Adelmo Carneiro Leão; Exmo. Sr. Américo José Córdula Teixeira, Secretário de

Identidade e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, representando o Sr. João

Luiz Silva Ferreira, Ministro da Cultura - não consigo chamá-lo de João, mas de Juca;

prezada amiga Thaís Pimentel, Presidente da Fundação Municipal de Cultura de Belo

Horizonte, representando o Prefeito Municipal de Belo Horizonte, Márcio Lacerda;

Vereador Arnaldo Godoy, representando a Vereadora Luzia Ferreira, Presidente da

Câmara Municipal de Belo Horizonte; prezado amigo Marcos Paulo de Souza

Miranda, grande baluarte na defesa da cultura em todas as suas dimensões,

representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Alceu

Marques; Sr. Pedro Euzébio Cuesta, Cônsul da Espanha para Assuntos de Educação

e Cultura em Minas Gerais; prezada amiga Jurema Machado, Coordenadora de
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Cultura da Unesco no Brasil, que proferirá rapidamente a nossa palestra magna;

prezado Rômulo Duque, guerreiro Presidente do Sinparc, representando a sociedade

civil; componentes da Orquestra Jovem de Contagem; senhoras e senhores.

É com muita alegria que participo da abertura dessa II Conferência Estadual, que

tem o objetivo mais específico de selecionar propostas que serão levadas à II

Conferência Nacional, que será realizada em Brasília em março próximo. Mas temos

outros objetivos fundamentais. Este pretende ser um grande fórum de debate e

diálogo para gerar propostas para a conferência nacional, mas deve também gerar

ideias, luzes para orientar as políticas estaduais e municipais da cultura em nosso

Estado. Esta conferência foi desenhada dentro de um modelo extremamente

interessante, ao acenar com cinco eixos simbólicos, que refletem as questões da

diversidade, da cidadania, do desenvolvimento sustentável, da relação da cultura com

a economia e da institucionalidade. Ela traz à tona todo caráter multifacetado e

transversal da cultura, que é a abordagem fundamental para encararmos

adequadamente o tema cultural. Vivemos em um mundo maravilhosamente repleto

de possibilidades. Com o avanço da inteligência humana, da tecnologia, das

comunicações, são fantásticas as possibilidades no sentido de gerar progresso

material, comunicação entre os povos, enfim, um universo absolutamente rico de

possibilidades para que tenhamos um mundo melhor e mais justo, mais igual e mais

feliz. De outro lado, a globalização, um fenômeno altamente positivo na minha

opinião, traz perigosos desafios, e dois deles são fundamentais. Primeiro, a questão

ambiental. A esse respeito, não tenho tantas preocupações, não porque seja

irrelevante, mas porque já está incorporado no discurso político. A questão ambiental,

inexoravelmente, já se incorporou na política, uma é impensável sem a outra. Outro

perigo, ainda não fortemente encarnado pelo discurso e pela prática política, diz

respeito à cultura. Duas ameaças importantes devem ser mencionadas. Primeiro, a

diversidade cultural, a ameaça de esmagamento das culturas nacionais, regionais e

locais. Trata-se de um perigo latente, na medida em que há massificação das

comunicações, o fim das fronteiras nacionais. Esse é um perigo latente que deve ser

considerado. O outro perigo, tão importante quanto esse, é o da massificação e da

perda da diversidade individual das pessoas, da tendência das pessoas de pensarem
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menos e de seguirem padrões coletivos de comportamento. E o mundo sem a

diversidade cultural e sem a riqueza da diversidade individual será muito mais pobre e

triste.

A questão cultural é fundamental para que aspiremos ao desenvolvimento pleno de

nossas sociedades. E para isso, tanto quanto a questão ambiental, a política cultural

certamente demanda a intervenção pública, demanda políticas públicas, obviamente

os mecanismos de mercado não são capazes de dar conta dessas questões. E aí é

que se coloca uma questão que é o tema fundamental da nossa conferência. É

evidente que, no que diz respeito tanto à questão municipal quanto à questão dos

Estados e da União, sempre há a demanda por mais recursos. Certamente o volume

de recursos - apesar do crescimento nos últimos anos - alocado para a cultura ainda

é insuficiente. Isso é ponto pacífico. Mas isso não basta. Certamente não basta a

alocação de mais recursos. É preciso muito mais, é preciso qualificar as políticas

públicas, questão que não é trivial. Talvez a política cultural seja a política pública

mais difícil de ser desenhada e implementada, exatamente porque cultura remete

indissociavelmente à diversidade, à diferença, à heterogeneidade. Os temas culturais

são os mais variados possíveis. Temos a questão das culturas populares, do artista

profissional, das manifestações locais. Temos de abordar o papel das empresas. O

governo certamente não é capaz de lidar com toda a questão do financiamento à

cultura, das entidades da sociedade civil, enfim, há um mundo de matérias distintas,

complexas e que se entrelaçam e devem ser objeto de políticas públicas. A política

cultural, na minha avaliação, deve, na medida do possível, tentar dar conta de toda

essa diversidade, de toda essa complexidade, e isso não é trivial. Portanto, é a

política pública talvez a que mais demande um processo participativo, um processo

de discussão, de diálogo, de debate. O governo, certamente, na área da cultura, mais

que em qualquer outra área, não é protagonista, é coadjuvante. Ele tem uma função

fundamental de fomentar, de apoiar, de coordenar. E para áreas específicas da

cultura, o governo deve ter políticas diferentes.

Há áreas onde o Estado deve ser o condutor como, por exemplo, na área de infra-

estrutura cultural. O Estado deve ser o implementador e o investidor direto. Há áreas

onde o Estado deve subsidiar, alocar recursos para subsidiar projetos que não se
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sustentam pelos mecanismos de mercado. Certamente há uma série de áreas

culturais onde o Estado deve simplesmente se afastar e deixar que a cultura ande por

suas próprias pernas. É uma área extremamente complexa, desafiante, neste mundo

tão maravilhoso que hoje vivemos. O que desejo é que esta conferência, que é

extremamente significativa, representa um conjunto de 160 conferências municipais e

intermunicipais, com 330 Municípios aqui representados, das mais variadas regiões

do Estado, pessoa da sociedade civil, do setor público, da área artística, da área da

produção cultural. Temos aqui um universo absolutamente rico para que possamos

dialogar e chegar a propostas e proposições que possam não apenas gerar um

conjunto de propostas mineiras para a Conferência Nacional, mas que também

possam subsidiar as políticas municipais e a política estadual num futuro próximo. O

que desejo é que seja uma discussão aberta e sem preconceitos. O processo de

discussão deve-se dar em cima de idéias, e não de convicções. Este é o momento

em que devemos deixar um pouco as nossas convicções e trazer as nossas idéias.

Ao contrário das convicções, idéias gostam de idéias diferentes e convicções não

gostam de convicções diferentes. Então este é um momento em que devemos

abandonar as nossas convicções e trazer todas as nossas idéias para que possamos

realmente chegar num conjunto rico que ilumine as políticas públicas no Brasil, num

futuro próximo, que são fundamentais para termos um desenvolvimento pleno,

sustentável e que transforme este país no país que queremos. Que seja um país

próspero, justo, mas sobretudo um país mais feliz. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Marcos Paulo de Souza Miranda

Cara amiga Deputada Gláucia Brandão, Presidente da Comissão de Cultura da

Assembléia Legislativa de Minas Gerais, representando o Deputado Alberto Pinto

Coelho, Presidente desta Casa; Exmo. Sr. Paulo Brant, Secretário de Cultura do

Estado de Minas Gerais, representando o Governador do Estado de Minas Gerais;

Exmo. Sr. Américo José Córdula Teixeira, Secretário de Identidade e Diversidade

Cultural do Ministério da Cultura, representando o Sr. João Luiz Silva Ferreira,

Ministro da Cultura; Exma. Sra. Thaís Pimentel, Presidente da Fundação Municipal da

Cultura de Belo Horizonte, representando o Dr. Márcio Araújo de Lacerda, Prefeito de

Belo Horizonte; Exmo. Sr. Vereador Arnaldo Godói, representando a Vereadora Luzia
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Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Exmo. Sr. Cônsul da

Espanha Dr. Pedro Eusébio Cuesta; Exma. Sra. Jurema Machado, Coordenadora de

Cultura da Unesco no Brasil; Exmo. Sr. Rômulo Duque, Presidente do Sindicato dos

Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais - Sinparc -, representando a sociedade

civil; caros Deputados presentes; autoridades; minhas senhoras e meus senhores.

Inicialmente gostaria de agradecer em nome do Ministério Público do Estado de

Minas Gerais, em especial em nome do Dr. Alceu José Torres Marques, nosso

Proucrador-Geral de Justiça, a gentileza do convite para que o Ministério Público

pudesse participar não somente da abertura dos trabalhos da II Conferência Estadual

de Cultura de Minas Gerais, mas também de todo o evento. É com muita honra que

estamos aqui e estaremos também presentes todos os dias desses trabalhos.

Pensamos que este momento se constitui em um momento ímpar para a cultura de

Minas Gerais. Nós, mineiros, temos uma responsabilidade que se mostra destacada,

se considerarmos o cenário nacional. Digo isso, porque Minas Gerais abriga o maior

número de bens culturais do País. São cerca de 35 mil bens culturais entre bens

materiais e imateriais, protegidos e espalhados pelos 853 Municípios do Estado de

Minas Gerais. Isso realmente nos coloca numa posição em que a nossa

responsabilidade e a nossa capacidade de gestão da nossa cultura e do nosso

patrimônio cultural devem ser proporcionais a esses desafios. Então, vislumbramos

este momento como muito importante para debates, discussões e construções de

propostas. Mas não gostaríamos de forma alguma de perder de vista algumas

conquistas que já alcançamos neste Estado no campo formal, mas que na prática, em

razão de várias dificuldades, ainda não foram implementadas. Chamo a atenção, por

exemplo, para o art. 83 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição do Estado de Minas Gerais, que é de 1989. Esse dispositivo diz que o

Estado deve implementar um plano de atuação emergencial nas cidades que contam

com reminiscências históricas do século XVIII. Isso infelizmente ainda não foi

implementado.

Vislumbramos em Minas Gerais a subtração de nossas peças sacras. Cerca de

60% do patrimônio cultural sacro do Estado já não se encontra em seus locais de

origem. Precisamos investir na segurança das igrejas e dos museus. Esse mesmo
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dispositivo constitucional diz que a polícia de Minas Gerais deve ter um órgão

especializado na defesa de seus bens culturais. Infelizmente, também ainda não

alcançamos a efetivação desse mandamento de 1989.

Não poderíamos também perder de vista que desde 1983 a legislação do Estado

prevê a criação do Conselho Estadual de Cultura, constituído por 25 membros de

notório saber nessa área, nomeados pelo Governador. Infelizmente, ainda não temos

esse Conselho, embora esteja regulamentado desde 1994. Não poderíamos também

perder de vista que desde 1994, com a Lei nº 11.726, que estabelece a política

cultural do Estado de Minas Gerais, temos a previsão da criação do museu de

arqueologia e antropologia. Infelizmente, quando nossos sítios arqueológicos são

resgatados, os bens ficam armazenados dentro das universidades. As empresas

responsáveis pela destinação desses bens de extremo valor cultural pagam por esse

armazenamento por metro cúbico.

Já temos, pois, diversos instrumentos previstos na legislação, que demandam um

desafio quanto à implementação. Penso que esse é realmente um momento de

avanços, de novos debates, mas, acima de tudo, um momento de discussões para

retirar da letra fria da lei algo que possa ser efetivamente benéfico para a adequada

gestão de nosso patrimônio cultural.

É com um olhar muito esperançoso que acreditamos que esta conferência seja um

marco na implementação de uma política efetiva de defesa do patrimônio cultural e da

cultura mineira. Participamos deste evento e nele depositamos todas as nossas

esperanças, desejando a todos o mais absoluto sucesso, porque Minas precisa,

porque Minas merece. Obrigado.

Palavras do Vereador Arnaldo Godoy

Boa-noite. Cumprimento os membros da Mesa na pessoa das três mulheres:

Jurema, Thaís e Gláucia, que a enfeitam e embelezam. E não faço isso por sua

graça, mas pela competência que já demonstraram nas funções que exerceram e

continuam exercendo na área da cultura.

Serei breve, porque a Gláucia, o Paulo e o Promotor Marcos já falaram o suficiente.

Gostaria apenas de falar sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 150. Todos

elegemos os Deputados Federais e temos, pois, de cobrar-lhes a votação rápida
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dessa proposta e também a reforma da Lei Rouanet. O País inteiro participou,

construiu uma alternativa a essa lei que ora está em vigor, mas é insuficiente, pois já

apresentou falhas. As diversas conferências que foram realizadas mostraram que ela

precisa ser realmente reformada e que os Deputados e Senadores também têm de

votá-la, assim como a PEC nº 150, que obriga que 2% do Orçamento da União, 1,5%

do Orçamento do Estado e 1% do Orçamento dos Municípios sejam destinados ao

fomento cultural.

Isso é importante e reforça todas as apreensões, expectativas e desejos desse

grupo de pessoas que se envolvem e entregam a vida pela produção e pela

realização da cultura em nosso país. Esta é a mensagem que quero deixar: que todos

nos empenhemos para que tanto a PEC quanto a reforma da Lei Rouanet sejam

aprovadas o mais rapidamente possível. Sucesso e bom trabalho para todos nós.

Boa-noite.

Palavras da Sra. Thaís Pimentel

Boa-noite, Deputada Gláucia Brandão; caro Secretário Paulo Brant; Secretário

Américo José, do MinC; Vereador Arnaldo Godoy; Marcos Paulo de Souza Miranda,

Coordenador da Promotoria Estadual; Dr. Pedro Eusébio Cuesta, Cônsul da

Espanha; Jurema Machado, Coordenadora da Cultura da Unesco no Brasil; e Rômulo

Duque, nosso representante do Sinparc.

Observei daqui de cima o conjunto de pessoas que lota esta Casa na noite de hoje

e pensei que estamos reunidos gestores, criadores, defensores da cultura, gente que

pensa, trabalha e vive a cultura no seu dia a dia. Com muita alegria, estamos aqui

hoje para mais uma conferência estadual da cultura. Belo Horizonte realizou a II

Conferência Municipal de Cultura há cerca de um mês e pouco. Sabemos muito bem

o papel que exerce a Capital do Estado para iluminar o que podemos fazer com

relação à cultura no Estado, a qual é, sem dúvida nenhuma - e o Secretário bem

lembrou isso -, foco de atenção do Brasil inteiro. Precisamos sempre ter isso em

mente. Temos grande capacidade de nos organizarmos, tanto em Belo Horizonte

quanto nos diversos Municípios, e somos um dos Estados que mais trabalho deram

ao Ministério na organização das conferências, pois são muitos os Municípios.

Evidentemente este é um momento de muita troca, muita reflexão e muito debate. A
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cultura ocupa, como eu disse anteriormente, o nosso trabalho do dia a dia, enfim

ocupa nossos corações e mentes. Este momento de reunirmos em conferências

municipais e estaduais e na preparação para a conferência nacional em março é

sobretudo o momento da escuta das experiências diferentes que cada um vive e o

momento da troca na busca do aperfeiçoamento e do conhecimento. Tenho a certeza

de que, para a maior parte dos que estamos aqui hoje, a oportunidade de conhecer a

Orquestra Jovem de Contagem foi uma alegria. Mas este também é o momento de

conhecermos o que fazemos.

Não vou alongar-me. O Secretário foi muito feliz, e devo dizer que, apesar da

condição de economista com que chegou à cultura, torna-se, a cada dia que o ouço

falar, um homem da cultura, quiçá um poeta, pois anda fazendo poesia.

O Secretário foi muito feliz na sua fala, ao dar ênfase ao conteúdo que se espera

nos próximos dois dias em que todos estarão discutindo esse tema e buscando,

efetivamente, o melhor caminho e as formas mais adequadas para que essa nossa

militância - e é isso que todos aqui fazemos, o que nos une hoje e em nosso trabalho

- encontre caminhos para que esse seja, cada vez mais, um tema de cada cidadão

deste país, de cada Estado, de cada cidade e do País como um todo. Bom trabalho

para todos. Que os frutos desta conferência sejam levados a Brasília e a cada cidade

que se faz representar aqui hoje. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Pedro Eusébio Cuesta

Cumprimento, em primeiro lugar, a Deputada Gláucia Brandão, Presidente da

Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais; os Srs. Secretário

Paulo Brant; Américo José Córdula Teixeira, do MinC; Vereador Arnaldo Godoy;

Promotor Marcos Paulo de Souza Miranda, Coordenador da Promotoria Estadual de

Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico do Estado de Minas Gerais; e Rômulo

Duque, do Sinparc; e as Sras. Thaís Pimentel, Presidente da Fundação Municipal de

Cultura de Belo Horizonte, e Jurema Machado, Coordenadora da Unesco no Brasil. É

uma honra, realmente, um representante da Espanha ser convidado para este evento

em que será debatida a cultura em Minas Gerais. A Espanha é um país que tem

muitas similitudes culturais com o Brasil. Realmente podemos dizer que, por um

acidente da história, por um tratado, ficou dividido o hemisfério do globo entre
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Portugal e Espanha. Não compartilhamos a mesma língua, mas temos uma cultura

que tem mais proximidades, mais similitudes que diferenças. Com esse espírito, com

essa irmandade entre Brasil e Espanha, o nosso governo dá importância primordial

às relações culturais entre esses dois países. Representando a Espanha como

Diretor do Instituto Cervantes, quero lembrar que o Brasil, depois da inauguração do

Instituto Cervantes neste ano, no mês de janeiro, tem a maior rede cultural no mundo,

com novos centros - o último inaugurado em Belo Horizonte. Estamos aqui para

apoiar o diálogo, a presença da Espanha, da língua espanhola. Parabenizamos e

agradecemos o governo do Brasil que tomou a iniciativa de incluir a língua espanhola

no currículo escolar do ensino secundário a partir de 2010. No mais, agradeço o

convite. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Rômulo Duque

Cumprimento a Deputada Gláucia Brandão, Presidente da Comissão de Cultura da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais; o Secretário Paulo Brant; a Thaís Pimentel;

o Américo, do Ministério da Cultura; o representante da Procuradoria; e o Cônsul da

Espanha, presente nesta discussão. Fiz essa saudação mais informal, pois as

pessoas já estão íntimas de vocês.

Mas eu gostaria de ressaltar, primeiramente, antes de entrar na discussão da nossa

conferência, o trabalho do pessoal da Secretaria de Cultura e da Assembleia

Legislativa. Participei, junto com eles, dessa organização. Foi muito importante essa

aproximação. Percebemos claramente que o setor público se distanciou da

determinação de como seria esta conferência. Ele deixou em nossas mãos, nas da

sociedade civil e das entidades, traçar as estratégias para que isso acontecesse, com

a maior independência e tranquilidade. Os funcionários estão de parabéns.

Dedicaram-se muito e estão de parabéns. Com certeza, estamos mostrando, pela

plateia, que vai valer a pena.

Gostaria ainda de destacar a fala do Arnaldo Godoy sobre a importância dessa luta

que se estabelece nacionalmente, que é a PEC nº 50, para elevar e estabelecer a

cultura como uma atividade primordial neste país, para estabelecer recursos

adequados para se desenvolver uma política pública correta. Dois por cento é o

mínimo que se espera de dinheiro da União, 1,5% do Estado e 1% dos Municípios.
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Tomara que isso seja somente uma base que vai crescer, por meio dos dirigentes

públicos.

Quero-lhes afirmar que, dentro disso tudo, temos um trabalho árduo nesses três

dias. Árduo porque as necessidades são tantas, mas tantas, que certamente três dias

serão pouco. Pior do que essas necessidades, vamos poder enviar a Brasília apenas

quatro propostas por eixo, e temos 300 Municípios participando. Há mais de 1.500

propostas. Sei que as dos Municípios deram mais de 50 páginas, frente e verso. Mas

acho que estamos fazendo uma coisa que é muito mais importante do que as quatro

propostas. Estamos entendendo, na primeira, na segunda e no fórum técnico, a fala

de Bertolt Brecht: “aquele idiota que bate no peito, que diz que detesta política, que a

política não está com nada. Não sabe o idiota, não sabe o imbecil que é da política

que nasce o menor abandonado, que é da política que nasce a prostituta”. A ausência

da nossa participação política é que deixa a cultura deste país no estado em que

está. Não temos poucos recursos. Somos um País rico em cultura, mas também

somos um País que desperdiça absurdamente o pouco dinheiro que tem. As

manchetes da televisão estão mostrando que os recursos estão saindo para pontos

que não merecem.

Nós, da cultura, teremos um trabalho árduo nesses três dias, ou seja, fazer política,

estabelecer metas e prioridades para que sejam cumpridas. Os que fazem política

hoje, que nos representam dentro da Câmara, da Assembleia e do Congresso

Nacional estão fazendo isso.

Sr. Secretário, a Secretaria de Cultura, o Ministério da Cultura, a Fundação

Municipal de Cultura estão também nessa luta. Podem ter certeza de que aqui estão

pessoas de todo o Estado de Minas Gerais, com a maior humildade e disponibilidade

do mundo. Muitos vieram até aqui com os próprios recursos, vieram para fazer uma

coisa que é fundamental. A cultura deste Estado pode ser muito maior do que hoje.

Quero falar-lhes que são somente quatro propostas. Vamos esquecer, como falou o

Secretário, nossas convicções e tentar fazer com que as quatro propostas sejam as

mais importantes para a população de Minas Gerais, para que receba a cultura como

uma coisa do dia a dia, para que possa crescer, para que possamos ser cidadãos de

verdade a partir da cultura. É o nosso trabalho e, por isso, vamos trabalhar. No teatro,
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somos “merda para todos”. Aqui, falo que vamos fazer política com seriedade e

vamos encaminhar o melhor para o Brasil.

Homenagem Póstuma

O locutor - Neste momento, gostaríamos de homenagear três expoentes da cultura

mineira que nos deixaram recentemente: Fernando Fiúza, artista plástico, fotógrafo e

ilustrador. Nasceu em 1953, em Belo Horizonte, e dedicou-se ao desenho desde os

14 anos, tendo feito seu primeiro trabalho público em 1971. A partir de 1977, montou

seu ateliê, diversificando sua atuação e incorporando a fotografia e a ilustração às

suas atividades; Petrônio Bax, desenhista e artista plástico. Era filho de holandeses,

nascido em Carmópolis de Minas. Até os 19 anos foi autodidata. Em 1946, já em Belo

Horizonte, ingressou no Instituto de Belas Artes e recebeu formação em pintura e

desenho com Alberto da Veiga Guignard, de quem foi amigo e discípulo. Bax criou

trabalhos diversos e angariou prestígio no Brasil e no exterior com suas séries de

ilustrações, desenhos e pinturas; Alécio Cunha, jornalista, poeta, crítico de artes e

espetáculos, divulgador cultural e professor. Nasceu em Boa Esperança, no Sul de

Minas, em 1969. Mudou-se para Belo Horizonte em meados dos anos 80. Formou-se

em Comunicação Social pela Fafich-UFMG, em 1990. Entre suas obras, destacam-se

a coletânea de poesia “Sintaxe Urbana” e os livros de poemas “Lírica Caduca” e

“Mínima Memória”.

Solicitamos a todos os presentes um minuto de silêncio para prestar-lhes uma

homenagem e manifestar-lhes nossa gratidão pelos serviços prestados à cultura

mineira.

- Procede-se a homenagem póstuma.

Palavras do Sr. Américo José Córdula Teixeira

Para mudar um pouco o cenário, vim falar da tribuna. Boa noite a todos e a todas.

Trago a saudação do Ministro Juca Ferreira, que ontem deveria receber aqui também

uma homenagem, mas, como o aeroporto estava fechado, não conseguiu vir. Hoje

ele está recebendo o título de Cidadão Carioca - agora é um baiano carioca. O

Ministro mandou um grande abraço a todas as pessoas que estão participando desse

processo que o Ministério da Cultura instaurou na primeira gestão do governo Lula.

Para nós é muito importante ter todos os Secretários participando de todas as
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conferências estaduais. Para que isso aconteça, estamos nos dividindo. O Ministro

traz essa saudação à nossa querida e vibrante colega Deputada Gláucia Brandão,

Presidente da Comissão de Cultura, que nos acolhe nesta Casa tão importante.

Como é bom vermos esta Casa lotada com pessoas que discutirão cultura!

Cumprimento também o Sr. Paulo Brant, Secretário de Cultura, aqui representando

o Governador Aécio Neves, que tem acreditado no nosso trabalho no Ministério da

Cultura - lembrando que a cultura é suprapartidária e que, portanto, temos que

trabalhar juntos -, e que aprovou neste ano 100 pontos de cultura para o Estado - no

Brasil inteiro, todos os Estados já têm os seus editais de pontos de cultura, e

chegaremos a 3 mil pontos de cultura até o final do ano que vem. Assim, é muito

importante que Minas também adote os seus critérios para a construção de sua rede

de pontos de cultura. Trago as saudações do Ministro da Cultura também à

Presidente da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, Thaís Pimentel, aqui

representando o Prefeito Márcio Lacerda; ao companheiro, sobrinho de D. Maria

Lúcia Godoy, que na semana passada, no Rio de Janeiro, recebeu do Presidente

Lula a Ordem ao Mérito Cultural, Vereador Arnaldo Godoy; ao Coordenador da

Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico do Estado de Minas

Gerais, Promotor Marcos Paulo de Souza Miranda, que vem zelando pelo patrimônio

mineiro com esse número impressionante de 35 mil bens culturais; ao Sr. Cônsul da

Espanha, Pedro Eusébio Cuesta; e à Sra. Jurema Machado, Coordenadora de

Cultura da Unesco no Brasil e grande parceira do Ministério da Cultura, com a qual

desenvolvemos principalmente o tema sobre convenção, proteção e promoção da

diversidade das expressões culturais. Desde que esse tema surgiu, Jurema Machado

sempre esteve presente, atendendo aos nossos chamados para seminários etc.

Aproveito para dizer que faço parte da delegação e estamos indo a Paris para discutir

o Fundo Internacional da Diversidade Cultural. Também trago as nossas saudações

ao companheiro Presidente do Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas

Gerais - Sinparc -, Rômulo Duque. Lembro que um dia também fui ator, ainda que

agora esteja aqui, colaborando com o governo.

Por fim, quero saudar a vocês que estão aqui representando 333 Municípios. O

número de conferências municipais realizadas praticamente dobrou desde a primeira
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conferência. São mais de 700 delegados neste Estado, que tem o maior número de

Municípios. É com muita alegria que vemos esse processo de crescimento da

participação dos atores da cultura, dos produtores e gestores culturais; a participação

desse povo que tem a diversidade dos povos indígenas, como vemos na plenária; os

povos de terreiro, de matrizes africanas; das culturas tradicionais; dos artistas e dos

músicos. Para nós é muito importante que esse processo esteja sendo apropriado por

esse povo, pelos fazedores da cultura. Como diria o ex-Ministro Gilberto Gil, quando

trouxemos para o Ministério essa mudança da ampliação do conceito de cultura, com

uma definição mais simbólica, indo além das linguagens artísticas, deu-se início a

esse processo de revelação que vem acontecendo nas nossas políticas, que se

mostraram efetivas e que neste momento procuramos institucionalizar para que

deixem de ser uma política de governo e passem a ser uma política de Estado. Acho

que esse é o grande desafio para o nosso próximo ano e para esta conferência.

Desde a primeira conferência, quando fizemos a chamada, tivemos uma participação

importante, com muitas demandas. Aliás, ressalto para o Duque que muitas

demandas vieram da primeira conferência e resultaram nas políticas que estão hoje

não mais no Ministério da Cultura, mas na grande Casa que é o Congresso Nacional.

Temos cerca de 10 grandes projetos estruturantes, que são oriundos da I Conferência

Nacional de Cultura.

Gostaria de me informar se alguém aqui presente participou da I Conferência

Nacional de Cultura. Peço que levante a mão. Vemos que são poucas as pessoas

que participaram. Muitos estão indo participar pela primeira vez da Conferência

Nacional de Cultura. É importante que vocês, que estão indo pela primeira vez,

apropriem-se do que hoje nós já conquistamos dentro do Ministério da Cultura. Só

para listar, a partir da I Conferência Nacional de Cultura surgiram a demanda da

criação do Conselho Nacional de Políticas Culturais, que já foi implementado; as

Câmaras Setoriais de Cultura, agora transformadas em Colegiado Setorial de Cultura.

Esse Conselho Nacional de Cultura será renovado; em dezembro termina a primeira

gestão, vamos já para a segunda. Contamos com 55 Conselheiros, representantes de

todos os segmentos artísticos, inclusive com um conselheiro de cultura popular, e um

de culturas indígenas. Com essa demanda da primeira conferência, vieram a criação
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de um plano nacional de cultura, que também se encontra no Congresso; a criação

de planos setoriais de cultura; a reforma da Lei de Incentivo, que, na verdade, hoje é

o principal instrumento para recursos, mas que tem todos os desequilíbrios que foram

citados em muitas reuniões - aliás, mesmo o Ministro já esteve aqui conversando,

discutindo por todo o Brasil. O que queremos agora é muito além da Lei Rouanet.

Quando estamos falando da mudança da Lei de Incentivo, estamos falando do

fortalecimento do Fundo Nacional de Cultura, da transferência de 80% do Fundo - do

que existe hoje para renúncia fiscal - para o Fundo Nacional de Cultura - então a

renúncia fiscal hoje ficaria com 20%; e principalmente da criação de fundos setoriais

da cultura. São seis fundos setoriais. Já temos o fundo do audiovisual instalado;

teremos um fundo setorial das artes, um fundo do patrimônio cultural, outro para o

livro e leitura, um para diversidade cultural e cidadania e um quinto fundo de

equalização. Dessa maneira, vamos qualificar a utilização do Fundo, criando

conselhos que migrem setoriais para cada um desses fundos, permitindo que, de fato,

os artistas e produtores culturais possam ter mais recursos no Fundo, e esses

projetos serem atendidos. Para nós, essa reforma é primordial para que aumentemos

essa democratização e ela não fique restrita, como é hoje, à Lei Rouanet.

O Sistema Nacional de Cultura é outro importante projeto. Desde a primeira

conferência, quando mais de 2 mil Municípios assinaram o termo de adesão ao

Sistema Nacional de Cultura, ele vai ser o grande orquestrador da relação do governo

federal com os governos estadual e municipal. É como se fosse um sistema único de

saúde, em que teríamos transferência de fundo a fundo. É claro que, para a adesão

ao Sistema Nacional de Cultura, os Estados e Municípios têm que instituir conselhos

com participação paritária e criação de fundos, de modo que facilite a transferência de

recursos de fundo a fundo. O Sistema Nacional de Cultura passa a ser então o

grande fomentador da cultura, que vai dar capilaridade às nossas ações. Junto ao

Sistema Nacional de Cultura encontra-se também no Congresso Nacional a criação

do sistema de informações culturais. Esse sistema vai mostrar para nós o que existe

dentro de cada Estado, de cada Município em termos de equipamentos culturais, de

festas, manifestações, museus, enfim, todo local onde a cultura possa, de fato, ser

fluida, produzida.
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Quando chegamos ao Ministério da Cultura, não tínhamos número de nada. Nunca

havia sido criada uma parceria com o IBGE, o Ipea ou o Ibope. Começamos a

elaborar a Pesquisa Munic, importante para os gestores culturais dos Municípios.

Dessa pesquisa tiramos os números que subsidiaram nossas políticas. Verificamos

que, em 65% dos Municípios do Brasil, há bordadeiras e, em 75%, há videolocadoras.

Mas há números desagradáveis, como os que mostram que, em 90% dos Municípios,

não há uma sala de cinema e que 92% da população nunca entraram em um museu.

A partir desse diagnóstico, começamos a construir uma política que resultou em

ações no Cultura Viva, programa da Secretaria de Audiovisual e da minha Secretaria

da Diversidade Cultural Brasil Plural. A partir daí, começamos a atender a segmentos

que nunca haviam sido ouvidos, nunca receberam a atenção do MinC, como as

culturas populares, as culturas indígenas, o setor LGBT e os ciganos, com população

de quase 600 mil no Brasil. Muitos deles vivem neste Estado, cuja diversidade cultural

é incrível.

Estive em Brasília com a árdua tarefa de selecionar os premiados do Culturas

Populares, que, neste ano, recebeu quase 3 mil inscrições. Dessas 3 mil inscrições,

10%, ou seja, 338 vieram do Estado de Minas. Isso dificulta muito a nossa escolha,

porque os projetos são muito bons, os mestres e os dos grupos tradicionais, e temos

de premiar apenas 21 projetos mestres. Como escolher apenas 21 em 338? O

pessoal está quebrando a cabeça para resolver esse dilema. Esse prêmio

homenageou a Mestra D. Isabel, do Vale do Jequitinhonha, nossa bonequeira, com

sua cerâmica fantástica. O Vale do Jequitinhonha tem muita gente produzindo uma

cultura única. Ouvimos aqui a Orquestra Jovem de Contagem, onde também vive a

Comunidade dos Arturos, que já recebeu prêmios, o João Batista da Luz e toda a sua

turma. Hoje o Ministério conhece esse Brasil profundo. Esse é um tema importante,

pois estamos chegando ao lugar que Darcy Ribeiro sempre nos mostrou em seus

livros, mas a que as políticas não chegavam. Agora o governo federal vem se

preocupando muito com esse tema, e a cultura segue esse caminho.

Outro importante projeto que está no Congresso Nacional é o Vale Cultura. Como

proposto pela Câmara dos Deputados, se 12 milhões de empregados de empresas

que têm lucro real, além dos funcionários públicos e dos aposentados, fizerem
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contribuição, isso resultará em um investimento de quase R$600.000.000,00 por mês

para o trabalhador comprar bens culturais. Esse vale será no valor de R$50,00,

composto da seguinte forma: descontados R$5,00 do contracheque do trabalhador e

R$45,00 serão pagos pela empresa por meio de renúncia fiscal. Por ano, serão mais

de R$7.000.000.000,00. É muito mais que a renúncia fiscal e 10 vezes o valor do

atual orçamento do Ministério, de 0,6%. Esse é um importante instrumento, além da

PEC nº 150, citada aqui.

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para passar um filme de pouco mais de 1

minuto. Muito bem. Acredito que o filme fala o que pretendemos com a PEC nº 150,

que é uma articulação nacional. Precisamos muito do apoio de todos os brasileiros e

brasileiras, que darão esse salto de qualidade na nossa aposta. Essa política, ou

seja, essa institucionalização da cultura é o tema principal dessa nossa conferência.

Então as 4 propostas que os senhores estão apresentando, com todas as outras do

Brasil, somarão mais de 108 e estão voltadas para os 5 eixos estratégicos de como

implementarmos essa caixa de ferramentas que hoje está no Congresso Nacional e

permitirá que as futuras gestões - aliás, o plano nacional é para os próximos 10 anos

- tenham, de fato, uma estrutura já perene para a continuação do planejamento de

cultura. Isso falta e sempre faltou muito para nós. Cada gestão que entra começa

tudo praticamente do zero.

Portanto queremos entrar num outro processo. Como diz o Ministro, 2% é o mínimo

de dignidade para a cultura e que podemos solicitar. Se hoje temos a saúde e a

educação já com as suas emendas constitucionais e os seus orçamentos atrelados a

esse investimento, estamos colocando a cultura também como um bem necessário

para a sobrevivência. Para nós, esses 2% são um salto importante, principalmente

nessa estruturação proposta por nós do Sistema Nacional de Cultura, em que todos

esses fundos estarão orquestrados, coordenados e avaliados pelos conselhos

municipais e estaduais e o Conselho Nacional, o que permitirá que essa distribuição

seja mais democrática. Gostaria de aproveitar para convidar o Sr. Vinícius Palmeira,

Diretor de Programas Integrados da Secretaria de Articulação Institucional do MinC,

para falar sobre outro importante programa que faz parte da agenda social do

governo Lula, que é o Mais Cultura, e trará os números sobre os microprojetos. O
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Mais Cultura hoje seria o PAC da cultura e pretende, exatamente, dar escala a todas

as iniciativas que citei aqui.

O Sr. Vinícius Palmeira - Boa noite a todos. Cumprimento a Mesa na pessoa do Dr.

Paulo Brant, Secretário de Estado da Cultura, e da Deputada Gláucia Brandão. Muito

obrigado pela acolhida; muito obrigado pela parceria com o Ministério da Cultura.

Hoje, 2 de dezembro, dia em que Minas Gerais abre sua Conferência Estadual,

trazemos também o resultado do edital de microprojetos culturais ou microprojeto

Mais Cultura. Essa é uma ação de fomento e financiamento a fazedores de cultura

em vários níveis: teatro, dança, música, artes visuais, enfim, todas as linguagens.

Com o recorte realizado para o semiárido brasileiro, publicou-se um edital chamando

toda essa comunidade fazedora de cultura para concorrer a esse crédito, com valores

variando entre 1 e 30 salários-mínimos. Tivemos a grata alegria de ter a participação

de 279 projetos de 48 Municípios dessa região. Peço palmas para o semiárido que

chegou a nos surpreender com essa gama de projetos. São R$937.000,00 investidos

nesse recorte, e participou, além do semiárido mineiro, toda a região Nordeste.

Participaram 57 Municípios, dos quais 48 tiveram 86 projetos selecionados. Minas

Gerais saiu primeiro, organizou-se, tomou a frente do País nessa ação do programa

Mais Cultura, que é bem mais amplo, com ações em várias vertentes. Colocamos

esses números hoje à disposição de toda a conferência nos “sites”

www.maiscultura.gov.br, www.cultura.mg.gov.br e www.funarte.gov.br., dos nossos

parceiros da Funarte. O Banco do Nordeste é um parceiro fundamental cuja

capilaridade permitiu que a operação se deflagrasse e trouxesse os resultados que

hoje comemoramos. Esses resultados compõem um rol de outras ações que estão

sendo pactuadas com o governo do Estado ou já estão em andamento. Temos hoje

100 Pontos de Cultura, com investimento da ordem de R$8.682.000,00, com parceria

do governo de Minas Gerais, que entra com 30% desse valor. Temos ainda 24

Pontinhos de Cultura do Prêmio de Ludicidade. Nas ações relativas ao livro e à

leitura, temos o seguinte: modernização de bibliotecas - 42; implantação de

bibliotecas - 5; e pontos de leitura selecionados - 58. Há ainda o Ponto de Memória,

em uma ação junto ao Pronasci. Consideramos que a parceria vai de vento em popa,

Secretário Paulo Brant, e agradecemos, pois assim o pacto federativo acontecerá e a
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cultura se descentralizará no País. Vamos acabar com o “bureau” de pedidos, onde a

cultura se humilha, pede, passa o pires para conseguir aquilo que é de seu direito.

Acredito que um sinal disso é o que acontece hoje em Minas Gerais: de 182

participantes há 3 anos desta conferência, hoje chegamos a 333, em um esforço

conjunto com nossa regional - aqui está Aida Ferrari, para quem também peço uma

salva de palmas pelo trabalho esforçado - e com outras instituições que aqui

representam o Ministério, como a Funarte. Já citei três vezes o Secretário, mas ele

tem que ser sempre lembrado como parceiro. Enfim, quero dar parabéns a Minas.

Estamos no mesmo barco. Somos sofredores, lutadores e também vitoriosos do

mesmo segmento cultural, aquele que nos move, nos emociona e nos faz brigar. Um

abraço.

O Sr. Américo José Córdula Teixeira - Diretamente das Alagoas, o Vinícius é o

nosso Diretor na SAI. Como última mensagem, estaremos presentes aqui amanhã,

pela manhã. Estarei na Mesa de abertura para lermos o regulamento juntos, para

retirarmos dúvidas no que for concernente ao Ministério da Cultura. A equipe da

Ferrari também estará presente nesta conferência. Como mensagem final, acho que

esse momento aqui amanhã, quando os delegados sairão eleitos, é o momento de

maior competitividade e de muita responsabilidade, porque vocês estão

representando o Estado com o maior número de Municípios do País, que tem toda

essa diversidade. Às vezes, ficam pensando: “Mas a minha manifestação, não me

sinto representado”. Enfim, esses delegados levarão para Brasília, em março, as

propostas defendidas nas plenárias desses dois dias. É muito importante que vocês

se apropriem de todas as ferramentas sobre as quais falei aqui. O Ministério já

respondeu à demanda da primeira conferência. É claro que algumas ficaram de fora e

aparecerão agora, na segunda conferência, mas é muito importante que vocês se

apropriem, principalmente para se qualificarem em aplicar todo esse cabedal de

instrumentos que estamos propondo. Além disso, vocês também discutirão e

pensarão sobre o Plano Estadual de Cultura, sobre as conformações do Sistema

Nacional de Cultura e sobre os Conselhos Municipais de Cultura.

É importante ainda que nossos gestores se qualifiquem e entendam toda essa

proposta, o que estamos querendo com a cultura dos nossos locais. A convenção da
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diversidade, da proteção e da promoção é para promovermos nossos valores

culturais locais. Então precisamos, cada vez mais, mostrar essas identidades do

Estado. Espero que, em março, esses delegados que representarão Minas Gerais, de

fato, defendam essa rica diversidade deste Estado e, claro, honrem a todos que

fazem parte dele, principalmente aqueles que gostariam de estar lá, mas não estarão,

para que se sintam representados. Uma boa escolha, uma boa conferência e até

amanhã. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de vídeo.

Palavras da Sra. Jurema Machado

Boa-noite a todos. Quero agradecer ao Secretário Paulo Brant e à Deputada

Gláucia Brandão, nossos anfitriões hoje, o convite e parabenizá-los por terem sido

capazes de compor uma Mesa tão qualificada e tão representativa das diversas

instâncias a cargo da gestão da cultura e também da produção e da cooperação

internacional. Também foram capazes de trazer a este Plenário - já vi várias

referências aqui - 333 Municípios e uma orquestra belíssima, que nos recebeu. É um

ambiente completo para que esses três dias de trabalho sejam muito produtivos.

Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de compartilhar algumas ideias

com vocês. Não poderei acompanhar os três dias de trabalho, mas os resultados

chegarão até nós, e espero que nos possibilitem trabalhos conjuntos no futuro.

Segundo o Secretário, foi-me pedida uma palestra magna, o que me constrangeu um

pouco. Na verdade, será mais uma tentativa de diálogo, em que, sinceramente,

compartilharei algumas dúvidas que - espero - possam contribuir com o debate.

A ementa que recebi foi II Conferência Estadual de Cultura, com vistas a produzir

contribuições para o planejamento das políticas públicas de cultura, insumos para a II

Conferência Nacional e a perspectiva de implementação de um sistema estadual e

nacional de cultura como mecanismos de implementação dessas políticas. Além

disso e mais especificamente, há a temática da relação entre cultura, diversidade,

cidadania e desenvolvimento. Tenho muita preocupação com as palavras e fiz uma

tentativa de ser rigorosa com os conceitos. Começo afirmando isso porque,

ultimamente, nós que trabalhamos com a cultura temos patinado um pouco em frases

feitas. Mais recentemente, temos importado um dicionário de um politicamente
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correto, talvez de um socialmente correto, e estamos criando e repetindo alguns

mantras, talvez por estarmos em uma encruzilhada de perplexidades no que diz

respeito à criação e à produção, talvez por estarmos lidando com informação em

excesso, com ofertas tão rápidas e sem filtros que não temos sido capazes de digeri-

las e processá-las. Processar significa assimilar criticamente para devolver e colocar

novamente em marcha.

Há algumas referências à ideia de diversidade cultural pouco refletidas e com o

risco de resvalar para uma certa concessão ao relativismo na cultura, nas artes, na

vida social e ético, quem sabe, um perigoso vale-tudo. Tempos líquidos, modernidade

líquida. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman chama de líquida a modernidade em

que tudo é volátil e os laços humanos são frágeis; um mundo repleto de sinais

confusos, onde tudo pode mudar a cada instante, onde a vida em conjunto perde

consistência e estabilidade. Todos nós - mas na cultura especialmente - estamos no

epicentro dessas transformações, em busca de uma agenda que possa reinventar a

ação cultural e ajudar a reencontrar um lugar para a experiência, a memória, o

devaneio e a subjetividade. Isso não é pouco. Ainda que isso fosse pouco, ocorre que

o campo da cultura, em parte por fidelidade ao conceito antropológico - cultura para

muito além das artes e das expressões -, em parte pela busca de afirmação e

reconhecimento, se alargou muito em direção à agenda social. Temos nos sentido

corresponsáveis por essa grande agenda, ou, do contrário, temos receio de ser

taxados de supérfluos. Como associamos cultura a comportamento, descobrimo-nos

parte das políticas de saúde, de educação, de segurança, de meio ambiente e - claro

- tentamos, mas sem tanto sucesso, participar da agenda do desenvolvimento.

Vocês podem estar perplexos, porque parece que inicio a fala pelo avesso,

tentando negar esses conceitos que são novos, e, com muito custo, introduzi-los na

agenda da cultura. Na verdade, não é isso, mas o contrário. Impõe-nos uma reflexão

o fato de não podermos nos conformar com mantras e frases feitas, pois precisamos

dar-lhes consequência. E não é qualquer consequência, mas a consequência que

cabe ao campo da cultura trazer.

Antes de falar dos temas da diversidade, da cidadania, do desenvolvimento, que foi

a solicitação da Secretaria, sobretudo de como vejo a relação desses sistemas na



____________________________________________________________________________
1934

agenda da cultura, gostaria de refletir sobre o lugar onde estamos. Pensar a partir do

lugar talvez seja parafrasear Bauman, um sociólogo que citei, um dos princípios mais

sólidos que o desenho de qualquer política cultural possa pretender em meio a tantas

verdades líquidas, com as quais temos convivido. E, no caso, esse lugar de que

estamos falando não é outro senão Minas. Faço aqui um parêntese muito sincero

para dizer que sempre fui resistente às generalizações, ao chavão bairrista do

“espírito de Minas”, mas, vivendo e trabalhando fora daqui há 10 anos, fui obrigada,

pela comparação inevitável, a reconhecer algumas das nossas particularidades. Para

mim, a mais clara delas está dita, de maneira para a qual não encontrei nenhum

substituto, por Guimarães Rosa. Para os que não conhecem, vejam o que ele diz

sobre nós e, consequentemente, sobre o nosso lugar: “O mineiro é velhíssimo. É um

ser reflexivo, com segundos propósitos e enrolada natureza. É uma gente imaginosa,

pois que muito resistente à monotonia. Mas nunca é inocente. Acha que o importante

é ser, e não aparecer, não aceitando cavaleiro por arqueiro nem cobrindo os fatos

com aparatos. Sabe que “agitar-se não é agir”. Sente que a vida é feita de encoberto

e imprevisto, por isso aceita o paradoxo... Não tem audácias visíveis. Tem a memória

longa. Ele escorrega para cima. Só quer o essencial, não as cascas... Não acredita

que coisa alguma se resolva por um gesto ou um ato, mas aprendeu que as coisas

voltam, que a vida dá muitas voltas, que tudo pode tornar a voltar”.

Ser e não parecer; ter a memória longa; querer o essencial e não as cascas; saber

que as coisas não se resolvem por um gesto; que tudo pode tornar a voltar... Se

lemos Zygmunt Bauman, vamos concluir que esse mineiro é um ser totalmente fora

de moda, fora desse mundo de verdades e valores líquidos. É claro que não é bem

assim. A literatura é uma forma de pensar. Não pretende nem impõe uma verdade,

mas instiga e deixa espaço para o subjetivo de cada um. Acaba sendo, por isso

mesmo, mais duradoura, porque nos acompanha nas nossas transformações.

A imagem que pretendo fixar recorrendo a essa citação é a de que precisamos

caminhar na construção dessa política cultural abrangente e do seu sistema de

gestão, refletindo sobre a essência do que estamos fazendo, ou seja, de que essa

deve ser uma agenda com a cara da cultura, valendo-se da nossa memória longa,

sem acreditar em gestos fáceis e efêmeros e sem fazer concessões a modismos.
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Deixo temporariamente de lado essa ideia para explorar o conceito de sistema,

também incorporado ao discurso da cultura, felizmente, é claro.

Um sistema é um conjunto de elementos interconectados e combinados para formar

um conjunto organizado, conforme um protocolo de relações entre esses elementos.

Se esses elementos são bem integrados, dizemos que há sinergia no sistema, o que

significa que as transformações de uma das partes influenciarão as outras. Como

todo sistema - isso é muito importante - está construído para atingir um objetivo geral,

quando há alta sinergia esse objetivo tende a ser atingido com mais eficiência. Alguns

estudiosos chamam de homeostase a propriedade de alguns sistemas de manter o

meio interno estável, mesmo diante de mudanças no meio externo. No nosso caso,

esse tende a ser um atributo muito positivo, se pensarmos na fragilidade das políticas

de cultura em face das mudanças de gestão.

Então pensando mais, particularmente no caso da cultura, as partes ou os

elementos de um sistema, a considerar as funções tradicionais do setor, que são os

atores públicos e privados nas áreas de gestão, produção, criação e difusão. O

código de relação entre esse atores são os nossos instrumentos jurídicos - definições

de responsabilidades, protocolos de adesão ao sistema -, os mecanismos

fundamentais de comunicação e informação, o planejamento, o fomento e a

construção de projetos conjuntos. Os conceitos que a Secretaria colocou na temática

central da conferência são a diversidade, a cidadania e o desenvolvimento na sua

relação com as políticas de cultura, os quais seriam um arcabouço conceitual em

torno do qual esse sistema de gestão deveria trabalhar.

Até agora não entrei especificamente nos conceitos - não vou estender-me muito,

apenas citarei algumas ideias-chave. A ideia de diversidade, sobretudo cultural, deve

ser entendida como parte indissociável dos direitos humanos fundamentais:

expressar e ter acesso à cultura. A possibilidade da expressão e o acesso estão

previstos desde a Declaração dos Direitos Humanos, no Pacto de Direitos Civis e

Políticos de 1960 e na Convenção relativa à proteção das diversidades das

expressões culturais, que a Unesco aprovou em 2005. Diversidade é riqueza e

significa acúmulo de conhecimento, recurso para a criatividade; portanto diferença

cultural, sobretudo, não é entrave ou resistência; não representa um apego acrítico à
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tradição, mas é um recurso para a transformação e o desenvolvimento sustentável. A

ideia de cidadania significa pacto político e ético não apenas entre iguais, mas

sobretudo entre diferentes; pacto que permite aos diferentes compartilhar um espaço

comum sem deixarem de ser diferentes. Esse espaço comum é o espaço da cidade,

dos serviços comuns oferecidos pelo Estado; é o espaço da escola e do acesso ao

trabalho. A ideia de desenvolvimento é das mais complexas, especialmente no

momento em que vivemos; não há uma única definição, já que a sua concepção é

historicamente datada e é função das ideologias, dos atores envolvidos, do espaço

que ocupam no planeta, das hierarquias entre grupos, nações e indivíduos. O

desenvolvimento não deve ser visto nunca como processo linear que vai conduzir-nos

a uma única direção, menos ainda processo de homogeneização, pois é, sobretudo, a

capacidade de uma determinada sociedade produzir felicidade - como o Secretário

disse no início -, produzir bem-estar, e não necessariamente produzir riqueza

econômica.

A Conferência Mundial das Culturas do México de 1982, há 27 anos definiu o

desenvolvimento - talvez seja uma das melhores definições de desenvolvimento -,

mas também de forma interessante definiu cultura: os dois se fundem a ponto de, às

vezes, parecer que um substitui o outro. Assim, “é um processo complexo, holístico e

multidimensional, que vai além do crescimento econômico, integra todas as energias

da comunidade e deve estar fundado no desejo de cada sociedade expressar a sua

profunda identidade”.

A Unesco, que é um fórum de reverberação do pensamento sobre a cultura,

demorou cerca de 50 anos para percorrer o trajeto desses conceitos até o estágio

que descrevo agora. No pós-guerra, época da criação da Unesco, a sua estratégia

esteve centrada na produção do conhecimento. Foram produzidos fantásticos

estudos de história e cultura dos diversos continentes do mundo na expectativa de

que o conhecimento das diferenças servisse ao reconhecimento do outro, ao respeito,

à tolerância e ao convívio pacífico: fundamental sim, mas, sem dúvida, insuficiente.

Os embates entre países e até internamente foram trazidos para os plenários da

organização, evidenciando-se as conexões entre cultura e política, cultura e

desenvolvimento e cultura e democracia.
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Os modelos de desenvolvimento não assimiláveis pelas ex-colônias africanas nos

anos 60, o “apartheid”, os conflitos com os imigrantes que chegavam aos milhões à

Europa foram dando contornos reais para a agenda da cultura, que se descobriu

indissociável das demais agendas. Os instrumentos normativos da cultura, que a

Unesco chama de convenções, declarações e recomendações, de certa forma tratam

do respeito à diversidade desde o seu início. A ideia do patrimônio mundial, por

exemplo, marca da Unesco - e muitos de nós sabemos da sua existência -, não é

outra coisa senão um compromisso comum dos países para com seus próprios

valores culturais e sobretudo com os dos outros. Ao longo do tempo, esses

instrumentos foram refletindo esse amadurecimento de conceitos. Hoje são

abrangentes e não escapam da complexidade e da transversalidade da cultura, com

toda a agenda das políticas sociais e do desenvolvimento.

Há muitas insuficiências, que não estão nos conceitos, mas sobretudo no modo de

fazer, permear e influenciar, de dar consequência a esse conjunto de conceitos.

Tentarei alinhavar essa ideia de conceitos, políticas e sistemas de gestão. Darei um

exemplo que pode trazer toda essa temática tão ampla para uma questão muito

particular, que tem principalmente a função didática de fazer pensar. A minha

insistência é que não nos conformemos apenas com os conceitos, mas que

busquemos os meios e as articulações necessárias para dar-lhes consequência.

Acredito que Minas tem o que mais se aproxima do Brasil em relação a um sistema

de gestão da cultura, com vínculos reais, com ideias de diversidade, cidadania e

desenvolvimento. Esse sistema trata de um campo específico, e não da cultura, mas

apenas do patrimônio, ainda com uma visão ampla deste. É útil, enquanto referência,

para a construção de uma pauta maior, pois, tem caráter didático.

Cito a chamada Lei Robin Hood, que por um tempo não teve essa denominação,

mas recebeu esse nome porque assim foi assimilado. Muitas pessoas que utilizam

esse instrumento não percebem a sua amplitude. A lei é uma forma de o governo

estadual induzir a implementação de políticas sociais não apenas na área da cultura.

Talvez essa ideia de Robin Hood, aquela imagem de retirar dos Municípios ricos e dar

para os pobres nem seja o melhor benefício da lei, com certeza. O seu melhor

beneficio é justamente a indução do compartilhamento de responsabilidades de forma
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integrada, visando ao objetivo pretendido. Ou seja, é uma lei que induz à

implementação de políticas sociais. Falo especificamente da cultura porque não

conheço as demais áreas. Não estou atualizada o suficiente para saber se esse

mecanismo tem sido bem usado ou não. Conheço mais o caso do patrimônio, que é

muito bem utilizado. A ideia de que essa lei é indutora de um conjunto de políticas,

não apenas do patrimônio, é muito rica. É assim que se trabalha com

compartilhamento e, portanto, com sistema.

Esse instrumento tem todas as partes do sistema: é integrado, tem sinergia, tem a

chamada homeostase, ou seja, aquela capacidade de resistir às mudanças externas.

Na verdade, a lei se baseou num toma lá, dá cá de recursos, induzindo

compartilhamento dos Municípios com base em recursos. No início, quando

acompanhei a implementação, ela foi criticada como excesso de pragmatismo, de

mercantilismo, mas gerou benefícios que vão muito além de um conjunto de bens

restaurados pelos Municípios. Mais que isso, criou conhecimento, estruturas

municipais de gestão, redes - palavra que ninguém usava no início da vigência da lei,

mas hoje é muito citada.

Enfim criou práticas que não se estão mostrando nada frágeis e que têm 13 anos

de implantação. Isso é muito raro em se tratando de políticas na área de cultura.

Há um mapa, que eu gostaria de mostrar a vocês, que é exatamente a pesquisa a

que o Secretário Américo Córdula se referiu dessa parceria riquíssima entre o

Ministério da Cultura e o IBGE, que sistematizou um conjunto de informações no nível

municipal. Tratou as informações ricas que o IBGE tinha no campo da cultura e nem

sabia que tinha.

Eu quis trazer este mapa porque já presenciei algumas das apresentações da

Munic 2006, que teve como tema a cultura em uma pesquisa que o IBGE faz

regularmente. Já presenciei em alguns momentos a apresentação desse mapa. As

pessoas acham que está errado e perguntam sobre a concentração daquele pretinho

que vocês estão vendo ali no mapa de Minas Gerais.

O Vereador Arnaldo Godoy - Onde é que estão os pretinhos?

A Sra. Jurema Machado - Vou apontar. O mapa está todo amarelo, e Minas está

todo pretinho.



____________________________________________________________________________
1939

As pessoas fora daqui, sabendo que sou de Minas, volta e meia perguntam-me pela

implementação da lei, de uma forma muito incrédula. Já participei de uma seleção de

projetos do Iphan, do Prêmio Rodrigo Melo Franco, em que Minas Gerais apresentou

há seis, sete anos a política de patrimônio como o bem a ser avaliado para fins da

premiação do Prêmio Rodrigo Melo Franco. Eu era do júri, mas não fui relatora desse

projeto porque o conhecia e tive uma participação inicial na proposta; enfim, retirei-me

da votação e do parecer. Mas o relator - que ficou com o parecer -, que era até uma

pessoa do Ministério da Cultura, telefonou-me pensando que havia ali uma mentira.

Disse: “Olha, tem uns números aqui. Você é de lá, conte-me sobre isso. Que história

é essa?”. A dúvida era especialmente com relação ao número de bens tombados,

conselhos, etc. Além do questionamento do relator - e talvez se eu não tivesse

respondido à sua pergunta ele nem teria votado favoravelmente ao projeto, porque

não estava acreditando, no que ele continha -, já presenciei o aparecimento de

dúvidas, quando esse mapa foi mostrado com o resultado dos Conselhos Municipais

de Cultura. Expliquei, por diversas vezes, o mecanismo da lei, mas as pessoas ficam

desanimadas no momento seguinte, porque a maior dificuldade encontra-se na

medida inicial, a medida da redistribuição, ou seja, é a de se conseguir que o governo

estadual aprove, no Legislativo, a retirada de recursos de Municípios mais ricos, que

são mais poderosos política e economicamente, para fazer a redistribuição. O tema

da cultura, repito, é um segmento de uma política maior. Essa medida da

redistribuição é politicamente muito difícil, e as pessoas que perguntam a respeito

ficam um pouco desanimadas em dar sequência à reivindição. E aí posso dar

exemplos concretos: já conversei com pessoas de Pernambuco - há alguns casos no

Nordeste - isso é um certo “balde de água fria”.

Mas, por que trago esse exemplo? Se a questão inicial da redistribuição de

recursos foi superada aqui, porque a lei está em vigor, por que não pensar em um

instrumento com esse perfil - digamos assim - para estendê-lo mais, para além do

patrimônio, a temática da cultura como um todo, e quem sabe para culturalizar as

metas da educação, da saúde, do meio ambiente? A eficiência do sistema de cultura

não está naquilo que a Secretaria ou os órgãos diretamente responsáveis são

capazes de fazer, mas também naquilo que são capazes de fazer com que os outros
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façam. O Ministério da Cultura tem feito isso com extrema competência. Não se trata

necessariamente de pegar para fazer, mas de induzir, por meio da política de

educação, do meio ambiente, da saúde e etc.

Isso é algo apenas para se pensar, para saber que há aqui um patrimônio

construído de uma estratégia muito interessante para ser replicada e repensada em

outros meios. A ideia é que essas sejam práticas fundamentais de qualquer política.

Não adianta ficar no discurso, portanto não irei além disso. Não há como desenvolver

essa ideia aqui nem tenho essa pretensão. Fica apenas a referência para avançar

além das ideias, no caso, com mais um motivador, porque os resultados são

surpreendentes, geométricos, ainda mais que a matéria-prima da criatividade, da

inovação e da tradição não falta, pois a temos em Minas com abundância. Muito

obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

A Sra. Presidente - Agradecemos a Jurema pela forma como abordou o tema

proposto, com objetividade, abrangência e profundidade. Parabenizo-a, assim como a

todos que participaram desta mesa de abertura.

Quero dizer da minha alegria de, nesta noite, representar o nosso Presidente

Deputado Alberto Pinto Coelho, que, por motivos alheios à sua vontade, não pôde

estar aqui. Trago um abraço do Deputado Domingos Sávio, que, infelizmente, teve

um problema, viajou, mas, amanhã, dirigirá a plenária e os debates da parte da

manhã. Agradeço, também, a presença do nosso querido Deputado Adelmo Carneiro

Leão, bem como a do Deputado Wander Borges. Muito obrigada, por se fazerem

presentes.

Passaremos aos avisos. Recebemos dois abaixo-assinados que também vão ao

encontro do apelo do Arnaldo e do Rômulo Duque, relacionado à PEC nº 150: um,

dos participantes da I Conferência Intermunicipal de Cultura do Triângulo Mineiro, Alto

Paranaíba e Pontal, em que solicitam aos Parlamentares da Câmara dos Deputados

que trabalhem pela inclusão, em regime de urgência, da PEC nº 150/2003, na pauta

de votação dessa Casa, para se garantir a dotação orçamentária mínima dos entes

públicos na área da cultura; e outro, dos participantes da II Conferência Municipal de

Cultura de Araguari, com o mesmo teor. Passo às mãos do Américo, para que
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encaminhe aos Parlamentares e ao Ministro Juca Ferreira. Há uma solicitação muito

justa do Edivar Caetano, da cidade de Senador Porto e Juiz de Fora, por um tradutor

de libras a partir de amanhã, para que as pessoas possam acompanhar no Plenário e

em suas casas esta conferência. Está acatada. A partir de amanhã teremos a

inclusão do tradutor de linguagem de libras.

A Assembleia Legislativa e a Secretaria de Cultura de Minas Gerais manifestam os

seus agradecimentos aos membros da Mesa, aos convidados especiais, aos

delegados aqui presentes e a todos os participantes desta abertura. Como Presidente

da Comissão de Cultura e também responsável por esta conferência, faço um

agradecimento especial à nossa Gerência de Projetos Institucionais - GPI - e a todas

as entidades parceiras, que foram responsáveis pela elaboração deste evento.

Nossos agradecimentos à GPI, na pessoa do Ricardo. Agradeço à Consultoria da

Casa, a todos os servidores, à TV Assembleia, que nos acompanhará nesses três

dias. Quero convidar a todos para participar dos trabalhos de amanhã, 3 de

dezembro, na parte da manhã. Temos muito trabalho pela frente. Temos somente um

dia. Na sexta-feira vai acontecer a plenária final. Então, teremos um dia intenso de

trabalho, por isso queremos começar com a análise e a aprovação do regimento

interno da conferência. Vamos ter as palestras sobre os grupos temáticos e os grupos

de trabalho à tarde.

Encerramento

A Sra. Presidente - A Presidência agradece a presença dos convidados e, cumprido

o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as especiais de amanhã, dia 3, às 9 e às 20 horas, nos termos dos

editais de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 68ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 3/12/2009

Presidência do Deputado Domingos Sávio, da Deputada Gláucia Brandão e do

Deputado Vanderlei Jangrossi

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - 1º Painel:
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Composição da Mesa - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos - Leitura do

Regimento proposto para a Conferência e apresentação de destaques - Votação do

Regimento, salvo destaque - Discussão e votação de destaque - 2º Painel:

Composição da Mesa - Palavras do Sr. José Márcio Pinto de Moura Barros - Palavras

do Sr. Carlos Antônio Leite Brandão - Palavras do Sr. Maurício Laguardia Campomori

- Palavras da Sra. Ana Flávia Machado - Palavras da Sra. Maria Helena Cunha -

Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Doutor Viana - Domingos Sávio - Fábio Avelar - Gláucia Brandão - Sebastião Costa

- Vanderlei Jangrossi.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Domingos Sávio) - Às 9 horas, declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

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

reunião anterior.

Ata

- A Deputada Gláucia Brandão, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a dar prosseguimento à Conferência

Estadual de Cultura. Esta Conferência é uma realização conjunta do Governo do

Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, e da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Nesta manhã, teremos a aprovação do Regimento Interno, palestras e debates

sobre os cinco eixos temáticos previstos para esta Conferência: Eixo 1 - “Produção

simbólica e diversidade cultural”; Eixo 2 - “Cultura, cidade e cidadania”; Eixo 3 -

“Cultura e desenvolvimento sustentável”; Eixo 4 - “Cultura e economia criativa”; e Eixo

5 - “Gestão e institucionalidade da cultura”.

1º Painel

Composição da Mesa
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O Sr. Presidente - Convidamos a tomar assento à Mesa para o 1º Painel a Exma.

Sra. Deputada Gláucia Brandão, Presidente da Comissão de Cultura desta Casa; e

os Exmos. Srs. Raul Abu-Jamra Costa, Superintendente de Ação Cultural da

Secretaria de Estado de Cultura e Coordenador da Comissão Organizadora da II

Conferência Estadual de Cultura; Américo José Córdula Teixeira, Secretário de

Identidade e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura; e Rômulo Duque,

Presidente do Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais - Sinparc -,

representando a sociedade civil.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O Sr. Presidente - Passaremos à apresentação do Regimento Interno, para sua

discussão e votação.

Primeiramente, faremos a sua leitura, capítulo a capítulo. Os participantes poderão

apresentar destaque a qualquer dispositivo do Regimento - artigos, parágrafos, etc.

Para isso, o interessado deverá se dirigir a um dos microfones distribuídos no

Plenário e se identificar, dizendo pausadamente sua proposição, para o devido

registro, indicando seu próprio nome, sua entidade, seu Município e qual dispositivo

gostaria de destacar. É importante alertar que primeiramente faremos a leitura do

capítulo inteiro. Quem quiser destacar algum item deve-se dirigir a um microfone -

concederemos tempo para isso -, indicando seu nome, entidade e qual o artigo que

pretende destacar.

Lembro ainda que boa parte do que está nesse Regimento emana do Regimento

Nacional, ou seja, não haverá como flexibilizar algumas questões, senão

comprometeríamos nossa conferência estadual, uma vez que, alguns aspectos, têm

de estar de acordo com as normas deliberadas para a viabilização da conferência

nacional. No final da leitura, a minuta do Regimento será submetida à aprovação,

salvo destaques, ou seja, aprovaremos o bloco. Em seguida, votaremos os

destaques, um a um, com as indicações para supressão, que nesse caso terão

precedência. Em caso de divergência, será aberta a palavra para uma exposição

favorável e outra contrária ao destaque apresentado, cada um com o tempo de 2

minutos. Por fim, procederemos à votação.

Leitura do Regimento Proposto para a Conferência e Apresentação de Destaques
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O Sr. Presidente - Neste momento, faremos a leitura do Regimento proposto para a

Conferência. Terminada a leitura de cada capítulo, de forma objetiva, verificaremos se

há algum destaque. Quem quiser apresentar destaque, dirija-se ao microfone mais

próximo.

- Procede-se à leitura do Regimento proposto e à apresentação de destaque.

Votação do Regimento, Salvo Destaque

O Sr. Presidente - Temos apenas um destaque do Anexo I, mas para seguir o que

foi deliberado no início temos de votar o conjunto do Regimento, salvo o destaque

único que houve até agora. Estão preparados para votar o Regimento? Em votação, o

Regimento da II Conferência Estadual de Cultura. Os senhores e as senhoras que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Está aprovado, por

unanimidade, o Regimento, salvo destaque.

Discussão e Votação de Destaque

O Sr. Presidente - Neste instante, passaremos à discussão e votação do destaque

apresentado.

- Procede-se à discussão e à votação do destaque.

O Sr. Presidente - Reitero minha satisfação de ter tido a oportunidade de coordenar

essa etapa, juntamente com os senhores. Tentei agir da forma mais democrática

possível. Muito obrigado a todos.

2º Painel

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa para o 2º Painel

os Exmos. Srs. Deputado Vanderlei Jangrossi, Presidente da Comissão de Política

Agropecuária desta Casa e Coordenador dos debates; Raul Abu-Jamra Costa; Mauro

Werkema, jornalista, ex-Secretário de Cultura e Turismo de Ouro Preto, assessor

especial da Secretaria de Estado de Turismo e Coordenador dos trabalhos; a Exma.

Sra. Mônica Debs, Secretária Municipal de Cultura de Uberlândia e Coordenadora

dos trabalhos; os Exmos Srs. José Márcio Pinto de Moura Barros, Professor do

Programa de Pós-Graduação em Comunicação da PUC Minas e dos Cursos de

Ciências Sociais e de Comunicação Social dessa instituição e Professor da Escola

Guignard da Universidade do Estado de Minas Gerais; Carlos Antônio Leite Brandão,
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Diretor da Escola de Arquitetura da UFMG de 1998 a 2002 e Professor associado da

UFMG; Maurício Laguardia Campomori, Diretor de Ação Cultural da UFMG e

Professor Assistente da Escola de Arquitetura da UFMG; e as Exmas. Sras. Ana

Flávia Machado, Professora associada da UFMG; e Maria Helena Cunha,

Coordenadora Acadêmica do Curso de Pós-Graduação em Gestão Cultural do Centro

Universitário UNA.

Daremos início à parte fundamental de nossa reunião, a qual, espero, será de

grande valia para subsidiar os debates temáticos que teremos no decorrer desta

Conferência. Em nome da Assembleia Legislativa, dou as boas-vindas a todos os

expositores. Passo a palavra, para condução dos trabalhos, ao nosso querido Mauro

Werkema.

O Sr. Coordenador (Sr. Mauro Werkema) - Bom dia a todos. Podemos passar

imediatamente ao painel, com três conferências. Gostaríamos, para uma boa

organização dos trabalhos, que os debates, perguntas e indagações fossem feitos

após as três palestras.

Com a palavra, o Prof. José Márcio Barros, que falará sobre “Produção Simbólica e

Diversidade Cultural”.

Palavras do Sr. José Márcio Pinto de Moura Barros

Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite que me foi feito pela

comissão paritária que organiza esta conferência. É uma honra ter tido o meu nome

lembrado, escolhido. Ao mesmo tempo, é uma grande responsabilidade estar aqui.

Espero que as minhas questões possam contribuir para a missão e o objetivo de

todos nesta conferência.

Cumprimento o Deputado Domingos Sávio e os demais componentes da Mesa. De

tudo o que foi dito sobre mim faltou apenas uma coisa: sou professor e aqui estão

vários e queridos alunos de todo o Estado de Minas Gerais, a quem saúdo com muito

carinho por tudo o que batalhamos em nome da formação na gestão cultural.

Estive na Conferência Estadual da Bahia. No convite a mim dirigido estava: uma

fala inspiradora sobre o assunto. Fiquei muito preocupado se a minha fala, de fato,

inspira e se, depois, nos ajudará a transpirar no momento das votações e das

escolhas. Espero trazer uma contribuição efetiva para o momento de tomada de
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decisões desta conferência.

Quero deixar claro como penso esta conferência. A definição da conferência

certamente interfere na maneira como relaciono a questão da produção simbólica e a

questão da diversidade cultural. Em primeiro lugar, uma conferência é importante

porque a cultura é um direito. Sem essa clareza, sem essa centralidade que estamos

aqui discutindo, um direito assegurado constitucionalmente, politicamente e que

precisa ser consolidado historicamente, não teremos a centralidade necessária no

momento de tomarmos as decisões.

Em segundo lugar, vivemos numa sociedade democrática, que assegura duas

formas de participação: a democracia representativa e a participativa. Numa

conferência, conjugaremos as duas coisas, ou seja, a participação e, ao mesmo

tempo, a construção de uma representação política do Estado de Minas Gerais na

conferência nacional. Isso não pode ser esquecido.

Em terceiro lugar, o nosso modelo de organização no Brasil é federativo. Uma

Federação prevê sempre articulações não só entre os entes federativos, mas também

entre a sociedade civil. Por isso está presente o Ministério da Cultura. Quero

cumprimentar o amigo Américo Córdula, que aqui está representando o Ministro Minc.

Estamos aqui com o governo federal, o governo estadual, as representações

municipais e a sociedade civil. Isso não é uma coincidência, não é uma conjuntura, é

um princípio de organização político-institucional. Não podemos esquecer e banalizar

isso.

Por que estou ressaltando isso? Porque interfere no momento de tomarmos

decisões, por exemplo, sobre os nossos delegados, as nossas propostas e a

complexidade de um Estado como Minas Gerais. Por que tratar a questão da

diversidade do simbólico numa conferência? No meu entendimento, como tentarei

deixar claro daqui a pouco, o simbólico e a diversidade cultural são elementos

essenciais para assegurar à cultura uma importância e uma centralidade numa

perspectiva de desenvolvimento humano. Isso é o que me interessa, é o centro das

minhas atenções, ou seja, como a cultura assume o seu devido lugar num modelo de

desenvolvimento humano.

Uma conferência é um fórum participativo que reúne artistas, produtores, gestores,
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conselheiros, empresários, patrocinadores, pensadores e ativistas da cultura, ou seja,

uma conferência reúne a sociedade civil na sua pluralidade e diversidade.

Portanto, precisamos ter coerência entre a maneira como olhamos para a cultura e

a maneira como a estamos representando. Ou seja, se não formos plurais, não

colocaremos a cultura no seu devido lugar, no seu devido patamar.

Feita essa introdução, trago uma reflexão sobre a relação entre cultura e produção

simbólica. Em primeiro lugar, quando falamos sobre produção simbólica, estamos

falando de um atributo que é fundamental para toda prática humana; estamos falando

que a cultura é aquilo que nos torna efetivamente humanos, à medida que nos

oferece um conjunto de valores e regras que nem sempre estão conscientes para os

indivíduos, mas que estão, também, em constante transformação. Quero dizer que

falar sobre a dimensão simbólica da cultura é falar daquilo que torna a cultura um

atributo essencialmente humano e que nos ajuda a pensar que, fora dela, o ser

humano simplesmente perde a sua condição humana; fora da cultura, estamos fora

da condição humana. Isso quer dizer que, sem se reduzir a um ornamento, a cultura é

uma condição não só para o ser humano, mas também para a vida coletiva. A cultura

é fundamental para a vida coletiva porque instala um território de inteligibilidades e de

compreensões amplas cujas determinações não são universais, mas são sempre

referentes às nossas realidades particulares, aos nossos contextos particulares. Isso

nos leva a entender que os sistemas simbólicos que compõem as nossas culturas

revelam sempre formas de produção, formas de acesso a significados e a sentidos

por intermédio das nossas formas de criação e de interpretação da realidade. Por isso

a cultura, na sua dimensão simbólica, revela sempre as subjetividades e

racionalidades que nos são próprias.

Minha exposição pode parecer excessivamente teórica, mas quero chamar a

atenção para o fato de que falar da cultura do ponto de vista simbólico significa

reconhecer que é um tríplice sistema de representação, classificação e comunicação

dos sentidos e dos significados numa sociedade. Estou frisando isso para não

cairmos no risco de entender que a importância da cultura está no produto cultural, na

obra de arte ou apenas no artista. A importância da cultura é a sua presença no

nosso dia a dia, porque é através dela que conseguimos ser plenamente humanos e



____________________________________________________________________________
1948

viver coletivamente. Daí a sua importância. E é nessa complexidade e nessa riqueza

que a cultura deve ser objeto das nossas preocupações, e não porque pode ser

instrumentalizada como ferramenta para outra coisa. A cultura é um bem em si

mesma, é fundamental por ela própria. A maior importância e urgência para ela é

tornar a vida coletiva possível e a condição humana mais rica. Essa é a sua

essencialidade. A partir daí, decorrem todas as outras possibilidades de apropriação

de uso da cultura.

Além de lugar de realização da condição humana, a cultura é, também, o lugar de

mediação para a ampliação dessa condição. Isso é riquíssimo na cultura. Além da

cultura nos localizar, nos enraizar, nos ajudar a pensar quem somos, a que lugar

pertencemos e quem são os nossos iguais, é também por intermédio dela que

descobrimos o outro, que descobrimos o desconhecido, que nos deslocamos, que

nos inquietamos, que recriamos os sentidos e as possibilidades da vida e do mundo.

É preciso, então, entender que a produção simbólica em uma sociedade não é

natural, não é espontânea, é fruto da qualidade de nossas trocas e experiências. É

tão importante estarmos atentos e interferirmos nos nossos sistemas de produção de

bens simbólicos por não serem naturais, espontâneos, por não decorrerem apenas de

nossa condição biológica de estarmos vivos.

Por que há necessidade de tratarmos da dimensão simbólica da cultura em uma

conferência estadual de cultura como essa? No meu entendimento, primeiro,

precisamos afastar qualquer risco de considerarmos que essa dimensão é apenas um

discurso ou uma palavra de ordem, já que, na verdade, esse é um enquadramento

conceptual com repercussões políticas. Ou seja, a maneira como olhamos a cultura

repercute na maneira como a enquadramos e pensamos nela politicamente. Não se

trata, então, de uma sofisticação conceptual ou acadêmica, mas, sim, de um ponto de

partida para discutirmos as prioridades e as propostas que Minas Gerais leva para a

Conferência Nacional de Cultura. Isso significa reconhecer a cultura além das artes,

dos circuitos e dos sujeitos produtores de bens artísticos, ou seja, temos que

reconhecer os sujeitos e cidadãos produtores de bens simbólicos como centro de

nossas políticas de cultura. O centro das políticas públicas de cultura não pode ser

apenas os produtores de um tipo de bem simbólico, os chamados bens artísticos,
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pois, do contrário, estaremos quebrando a sua integralidade e a sua complexidade.

Esse é um exemplo da repercussão política do enfoque.

Frisamos que a cultura nos torna humanos, nos faz simultaneamente únicos e

universais, e a experiência da identidade e da universalidade é fundamental se

quisermos, de fato, fazer com que a cultura promova a paz social e o

desenvolvimento humano. Sem a capacidade de ser único, singular, reconhecer a

identidade e integrar isso no reconhecimento da universalidade, nossas diferenças

nos afastarão, e não nos unirão; impedirão o diálogo em vez de promover o encontro.

Por isso é central pensar as condições do exercício de nossas condições de sujeitos

culturais, e não apenas as condições de expressão dos nossos artistas, por mais

importantes e centrais que elas sejam. Precisamos discutir as possibilidades do

exercício da condição humana de produzir simbolicamente, de pensar o mundo

simbolicamente, de transformar o mundo simbolicamente. Se pegarmos o documento

do MinC sobre a Conferência Nacional de Cultura, veremos que lá está registrado

que o debate sobre a questão simbólica e a diversidade cultural nos permite, por

exemplo, ir além das artes consagradas; incluir toda a gama de expressões que

caracterizam a diversidade cultural brasileira; tratar as diferentes expressões com

igualdade, mas também com diferenciação, ou seja, equidade, um conceito sutil de

que precisamos saber nos apropriar - equidade é o equilíbrio entre tratar as

diferenças com igualdade e a igualdade com diferenças -; e tornar equitativa a

preocupação, os instrumentos e os investimentos em todas as dimensões da cultura,

entendida a partir da ideia dos direitos culturais.

Estou tentando, então, mostrar que não é uma sofisticação conceptual pensar na

produção simbólica, mas, sim, um ponto de partida que nos faz pensar a amplitude do

que queremos com nossas políticas públicas. Esse enquadramento vai nos permitir

reconhecer que tratar a cultura como um direito de criação, fruição, participação,

memória e intercâmbio refere-se às condições para podermos continuar a ter, na

produção simbólica, uma forma de expressar e consolidar nossa humanidade.

Por isso a diversidade é fundamental. Pensar a diversidade cultural é compreender

a sociedade estruturada a partir de sistemas de representação, de sistemas de

classificação extremamente diversificados. É preciso estar atento para saber lidar
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com o sentido da diversidade cultural. A questão das diferenças é um dado

antropológico. Nós aqui somos muito diferentes. A diversidade não é a soma das

nossas diferenças, a diversidade é a interação entre as nossas diferenças. Portanto,

a diversidade cultural não é uma consequência natural das nossas diferenças, sejam

elas étnicas, geográficas, políticas, ideológicas, religiosas, de orientação sexual, de

perspectiva estética. A diversidade não decorre das nossas diferenças, ela emerge

como padrão de interação entre essas diferenças rumo à construção de uma

sociedade plural, que é o nosso sonho. Ou seja, é uma sociedade que transforma em

princípio político inalienável a convivência das diferenças pelo exercício das

diversidades. Estou querendo dizer que, na sociedade brasileira, somos mais

diferentes do que diversos e muito menos plurais do que diferentes e diversos. A

diversidade cultural é uma busca, é um projeto e não simplesmente a aproximação

natural das nossas diferenças. Além disso, é preciso reconhecer que, na sociedade

contemporânea, a experiência cultural se alterou substantivamente, ela se

complexificou, o que quer dizer que temos sistemas culturais de representação, de

classificação, de comunicação que existem simultaneamente numa mesma época,

num mesmo espaço, num mesmo grupo e num mesmo sujeito. Isso torna um grande

desafio a convivência entre as nossas diferenças e a simultaneidade desses modelos

culturais. Para tanto, é preciso saber conjugar a construção da diversidade como

princípio político, saber conjugar a compreensão do outro, o diálogo intercultural e o

enfrentamento da desigualdade.

Sem essas três questões, lamento, mas estaremos chamando de diversidade

cultural apenas a defesa da minha diferença, o que está me preocupando muito. Os

nossos debates sobre a diversidade cultural começam pelo uso do eu, da minha

cultura, da minha realidade. Se não estou enganado, a diversidade cultural deve

começar pelo nós, pela troca, pelo reconhecimento do eu que está sempre presente

no outro. Se não for assim, estarei defendendo apenas a minha diferença. Por isso,

pensar a diversidade cultural num contexto de um sistema nacional de cultura

significa enfrentar o desafio de operar duas rupturas importantes. A primeira é a

superação, a postura protecionista, conservadora que advoga o regime de exceção

cultural e que, através do conceito de excepcionalidade cultural, defende a
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permanência, especialmente das tradições, como princípios ordenadores da proteção

da diversidade cultural que parece ser uma questão preocupante e necessária, ainda

mais num Estado como o nosso, detentor do maior patrimônio colonial e barroco do

País. Qual é o lugar do novo, do contemporâneo nos nossos debates sobre

diversidade cultural? Se não for assim, corremos o risco de reconhecer apenas no

passado o que é legítimo como representação legítima da nossa diversidade.

A segunda postura a ser superada é aquela que se contenta com o inventário da

diversidade humana e a organização enciclopédica das singularidades,

transformando processos e experiências culturais em bens e mercadorias de

consumo acadêmico e uso institucional. O que é mais urgente e central não é apenas

a preservação das expressões da diversidade cultural, mas as condições de

continuarmos diferentes, aprendermos a ser diversos e transformarmos essa

experiência em um modo plural de existir. O desafio parece ser o de compreender

que a proteção e promoção da diversidade cultural não significa a adoção de medidas

restritivas que condenem cada cultura a ela própria, mas a adoção de medidas

políticas e econômicas que evitem a transformação das trocas culturais em processos

de mão única, que reforçam a concentração cultural e submetem a cultura à lógica

exclusiva do mercado e da política. Por isso é tão importante a convenção da

Unesco, o que a Jurema deve ter explicado ontem. Chamo atenção para o fato de

que não basta dizer que a convenção existe. Ela existe, é um parâmetro, é um

conjunto de referências institucionais e jurídicas, mas é preciso reinventá-la pela

nossa apropriação, uso e engajamento. É preciso mobilizar em torno da convenção

como instrumento jurídico, institucional, político e internacional. É fundamental que a

sociedade civil exerça seu papel de avaliação e de controle social sobre a

proximidade das políticas públicas com os parâmetros internacionais de proteção e

promoção da diversidade cultural. A dimensão simbólica e a diversidade cultural não

podem ser tratadas como acessórios acadêmicos ou discursivos, mas como

dimensões políticas centrais, sem as quais a cultura se reduz a uma ferramenta ou a

uma ideologia. Isso significa pensar nas formas de proteção e promoção da

diversidade das expressões culturais e também na proteção e promoção da

capacidade de ser diverso e plural. Significa, por fim, pensar nos direitos culturais e



____________________________________________________________________________
1952

articulá-los de forma clara com a educação e a comunicação. Sem esses dois pilares

a diversidade cultural não se constitui como aprendizado, como experiência, e não

construímos uma sociedade plural. Logo, deve-se pensar na política de fomento a

essa capacidade de sermos diversos e plurais. Desculpem-me pelos dois minutos a

mais. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Coordenador - Agradecemos ao Prof. José Márcio Barros a palestra. Com a

palavra, o Prof. Carlos Antônio Leite Brandão, que falará sobre “Cultura, cidade e

cidadania”.

Palavras do Sr. Carlos Antônio Leite Brandão

Bom dia a todos. É um prazer estar aqui para este debate.

São tempos de crise para as três questões: cidade, cultura e cidadania.

Cultura é uma construção do sentido humano. Quando dirijo a mão para pegar uma

laranja, essa laranja já deixou de ser objeto natural para ser objeto cultural, porque

ganha um sentido para mim; cultura é aquilo que cultiva o humano do homem; parte

do pressuposto de que não nascemos, mas nos tornamos homens. Aí ela ganha seu

sentido em Cícero, exatamente diante da cultura. A cultura providencia o tornar-se

humano, que é a conquista das potencialidades e possibilidades minhas, lentas, seja

enquanto indivíduo, seja enquanto cidadão.

A cidade é o lugar onde se acumulam essas várias possibilidades, essas várias

estratégias, essas várias culturas, que me possibilitam exatamente essa liberdade,

que me possibilitam exatamente essa conquista do humano de mim mesmo, essa

conquista das minhas potencialidades, das minhas possibilidades, ou seja, da minha

liberdade. A cidade é sobretudo esse acúmulo de culturas. A cidade nasce como

acúmulo de víveres, de pólvoras - isso muito antigamente - e, hoje, de culturas. A

cidade não é um lugar em si mesmo, ela é feita exatamente para favorecer esse

acúmulo de culturas que se interagem, que se trocam. Minha exposição vai no

mesmo sentido da do José Márcio: não basta apenas uma certa diversidade de

culturas superpostas, mas justamente a capacidade de elas se integrarem, se

articularem umas com as outras. É uma cultura que não é dada de antemão, mas

negociada.
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Nesse ponto, a cultura da cidade é divergente da cultura das comunidades. As

comunidades, sejam elas de bases etnográficas, seja sociais, têm um acordo “a

priori” que as funda enquanto comunidades. O acordo da cultura da cidade é

construído; não é dado “a priori”. Nesse sentido, a cultura da cidade se opõe à cultura

da comunidade, onde o acordo é construído na negociação das diversidades. Quero

dizer que a cultura da cidade não é um “upgrade” da cultura das comunidades e que

exige um trabalho de negociação, de interação com as diferenças, de conversa, de

encontro, que é justamente uma das coisas que se perdem na cidade

contemporânea. A cidade foi constituída a partir de um muro que a cercava da

natureza, do mundo agrário, feudal. As pessoas lá entravam e se viam em um novo

regime, que se chamava regime da liberdade. De acordo com um provérbio alemão

do século XII, o ar da cidade liberta. Liberta de quê? Liberta justamente de uma

condição natural dada em que não se pode mudar de estado; liberta a pessoa da

condição de servidão feudal. Então, a pessoa entrava naquele espaço de liberdade,

dentro daqueles muros, porque era o espaço da interação. O que assistimos nas

cidades contemporâneas? Esse muro que as distinguia da natureza foi introjetado e

fez com que passassem a ser concebidas com uma série de guetos físicos, mais

ricos ou mais pobres, condomínios no Belvedere ou guetos mais pobres, tribos de

toda ordem; tribos de cultura do pessoal que vai ao Café com Letras ou do pessoal

que vai ao axé. Ou seja, a cidade trouxe os muros para dentro de si, dividiu-os dentro

de si, fragmentou-os dentro de si.

E o que está justamente em cheque hoje é até que ponto a cidade ainda será capaz

de se articular como espaço de interações ou como somatória de comunidades, seja

comunidade no sentido social, seja como espaço físico. Esse é o grande problema: a

divisão interna da cidade em gangues, tribos de toda espécie etc. Françoise Choay,

uma historiadora francesa, disse que onde vivemos hoje já não pode mais ser

chamado de cidade. É uma estrutura pós-urbana, que não tem nome, justamente

porque não mais se constitui como espaço das trocas e das diferenças. Da mesma

maneira, é questionável a posição da cultura hoje. Cultura era o lugar onde se

destilava uma certa permanência de hábitos, de usos, de interações, que permitiam a

construção da cidadania, da civilidade, da urbanidade, do hábito de viver com o outro
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e saber trocar com o outro. E talvez essa dimensão de destilação de permanência, de

transgeracionalidade, de hábito esteja fragilizada num mundo onde a cultura se torna

uma cultura de eventos, e não de permanência. Uma cultura de eventos e de

acontecimentos não é cultura. A cultura é justamente aquilo que destila uma

permanência, uma solidez, uma sobrevivência, algo que é transmitido de uma

geração para outra, um repertório de acúmulos que a cidade cria e que vai sendo

transmitido. Essa questão também entra em crise.

A propaganda de que a minha cidade será a cidade da Copa do Mundo, a cidade

das Olimpíadas, da comida de boteco, a cidade dos eventos trai justamente a cidade

como espaço do diálogo. A cidade, como lugar de eventos, é uma cidade que abriga

uma cultura de eventos, e não cultura de permanência, de transgeracionalidade, de

transmissão de valores, que são permanentes entre as gerações. Portanto, a crise de

cultura e a crise da cidade passam por uma certa sedução daquilo que é efêmero,

daquilo que é instantâneo, e que passa. A cultura é vista como uma cultura de

eventos, que não deixa nada, que não constrói nada, que não é transmitida de uma

geração para outra, e a cidade, também, como um lugar que não é mais o lugar de

permanência, de diálogo e de encontro, que se torna cada vez mais uma cidade de

gozo. O que quero dizer com isso? Eu penso a cidade como o lugar do consumo

imediato. A cidade só tem sentido para mim enquanto eu a consumo, enquanto ela

me fornece aquilo que o meu desejo demanda. Ela não é pensada como lugar de

construção do coletivo, de construção do público.

Vejo umas faixas em frente à minha casa: “Sandrinha, que bom que você voltou dos

Estados Unidos!”, “Vovozinha, parabéns!” O que tem a ver com uma dimensão

privada da vida da Sandrinha ou da vovozinha com a cidade? Não tem nada. É uma

invasão do espaço público pelo espaço privado. E essa é, um pouco, a dificuldade

que se coloca. A cultura como sendo um campo público não é a somatória ou a

projeção de culturas privadas, mas justamente o espaço de interação entre essas

culturas. A cidade se funda em cima das nossas carências. Porque tenho algumas

possibilidades, potencialidades e habilidades e não tenho outras, vou juntar-me ao

Maurício ou à Ana Flávia; eles sabem alguma coisa que não sei, e juntos

constituímos um corpo coletivo. Cidade se funda não pelas nossas forças, mas pelas
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nossas fraquezas, pelas nossas carências. É a minha incompletude que me leva a

sair de São João Nepomuceno e vir a Juiz de Fora para estudar e, depois, a Belo

Horizonte encontrar com o outro, que tem outros valores, outras habilidades e, aí,

construímos um todo coletivo.

De uma certa forma, a cultura da carência nos traz o laço público, o laço do “ethos”

cívico. A cultura contemporânea, ao contrário, hipervaloriza a questão da

individualidade. O nosso tempo é o do super-homem de Nietzsche, o tempo do

homem que se faz sozinho, totalmente autônomo, o tempo de quem prescinde do

outro. Por isso, Zaratustra, personagem de Nietzsche, vive na montanha, e não na

cidade. A nossa cultura é essa: se você não escolhe bem, não resolve bem, o

problema é todo seu, e você vai se virar com o seu fracasso. Se você tiver algum

problema, consultará o psicólogo. É a cultura do indivíduo por si só. A cidade se

funda ao contrário disso. A cidade se funda porque somos fracos e precisamos um do

outro para que possamos florescer. Essa diferença, que constitui a cidade, tem sido

abolida em nome de uma igualdade ou em cima da ideia de uma massa, de uma

mesmice de gostos, de ideologias, de valores, que, por vários canais, vêm planificar a

sociedade, seja a televisão, a mídia e tal, como se fôssemos uma certa igualdade de

gostos, de vontades. A ideia de que somos carentes e constituímos a cidade

enquanto troca com outras culturas, outros seres, que nos ajudam a constituir, entra

em crise no campo de um mundo, de um universo onde o valor do super-homem e da

individualidade impera. Perdemos um pouco a ideia de que a cidade e a cultura são o

veículo de transmissão de valores de gerações para gerações. Portanto a cultura é

algo que resiste ao que passa, ao efêmero. A nossa noção de tempo é dada por um

jogo entre o que passa e o que permanece. Só sinto que as coisas passam à medida

que tenho sentimento de que algo permanece. Só vejo que o trem mexe, se eu

estiver parado. Se estiver andando na mesma velocidade do trem que estiver ao meu

lado acharei que nós dois estamos parados. Ao mesmo tempo, só tenho a noção do

que permanece diante daquilo que passa. A nossa impressão de tempo é dada por

essa díade, um jogo entre o que passa e o que permanece. Na cultura do consumo, o

que se valoriza, o que se hipertrofia, a cultura contemporânea, é só aquilo que passa,

o que é efêmero, o que sai rapidamente de cena. A cultura seria um lugar de
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resistência a essa passagem, a essa voracidade de mudança. Hoje a cultura, no meu

modo de ver, seria lugar de resistência contra a cultura do efêmero, a cultura da

passagem ou a cultura de trocas de identidades sucessivas. Hoje isso é fornecido:

você pode trocar de identidade rapidamente, a maneira de pensar, de vestir,

conforme você se adeque a uma ou outra circunstância. A cultura seria o local para ir

contra isso, assim como a cidade e a arquitetura de onde venho. Não seria a

arquitetura da lógica, para fascinar, ou uma arquitetura efêmera, uma arquitetura do

transitório. Hoje a arquitetura é a construção de permanência, de ideias de

permanência. Hoje há a possibilidade do capital. Por exemplo, quando estou numa

cidade com muitas restrições em relação ao patrimônio cultural ou num mercado de

mão de obra com muitas leis trabalhistas, essa cidade ou esse país me dá muito

trabalho. Então aperto um botão, e o capital se desloca dali e vai para a China. Se a

Bolsa de Valores de São Paulo cair, aperto um botão e transfiro o meu capital. Ou

seja, entramos numa questão complicadíssima.

As elites podem se mover na hora que querem. Se há um problema de segurança

em Belo Horizonte e estão cansadas, vão morar em Paris. Nós, que ficamos, não

podemos nos mover. As elites podem se mudar, a cidade fica abandonada. A cidade

não é vista como local da sua identidade e da sua construção. Posso mudar, assim

como o capital muda. Então, a cidade, como lugar de permanência, fica fragilizada.

Assim como o capital da cidade muda na hora que bem entende, na hora que houver

um problema em Belo Horizonte ou em São João Nepomuceno, sai daqui e se muda.

Então, para que constituir a cultura, a cidade, se se pode escapar de qualquer

problema? Isso é como o trabalho amoroso: quando surge algum problema, posso

sair e ficar com outro? Não. O amor surge quando negocio a dificuldade. É aí que

construo o amor. Da mesma maneira, a construção da cidadania e da cultura

acontece justamente quando surgem os problemas de segurança, de fragmentação e

ajuda a construir um túnel na cidade; não sai dela. Também aí, cidade e cultura estão

em crise. A sedução hoje é mover-se rapidamente, seja de lugar, seja de identidade,

seja de qualquer problema. Tenho possibilidades de me mover. A construção da

cultura implicaria uma certa resistência.

Concluindo, será que sobreviverá a cultura, o espaço público, a cidade diante da



____________________________________________________________________________
1957

nossa era? Era de uma cultura, entre aspas, indiferente à durabilidade e à

permanência; era de uma moralidade indiferente às consequências das ações

humanas, evitando-se a responsabilidade pelo lugar ou pelos feitos diante dos outros.

Cultura e cidade sobreviverão num tempo em que se é obrigado a esquecer

permanentemente o passado e não acreditar mais no futuro? Estamos totalmente

mergulhados na cultura do presente, do imediato, do gozo e do consumo. A cidade e

a cultura sobreviverão na ausência de um tempo histórico, social e público que é

permanentemente trocado por um tempo individual e privado?

Essas questões são difíceis. Não temos de respondê-las, mas optar se queremos

ou não a cidade. Será que ela pode ser desinventada, como o foi no final da Roma

antiga? A cidade foi inventada e reinventada no século XII. Ela pode ser

desmontada? Queremos apostar nessa cultura da permanência, da carência mútua,

da cidade ou devemos nos apossar da cultura do super-homem, da individualidade,

promovida pela contemporaneidade? Muito obrigado.

O Sr. Coordenador - Agradecemos a palestra do Prof. Carlos Brandão. Com a

palavra, o próximo palestrante, Sr. Maurício Laguardia Campomori.

Palavras do Sr. Maurício Laguardia Compomori

Bom dia a todos. Agradeço o convite. O tema que me cabe é “Cultura e

desenvolvimento sustentável”. O vício acadêmico faz com que, primeiro, tentemos

definir as coisas para, depois, falar sobre elas. É claro que não vou fazer aqui uma

definição de cultura, talvez nem de desenvolvimento sustentável, mas algumas

considerações a esse respeito temos de fazer para iniciar a nossa conversa. Vou ler

para tentar ser mais rápido e cumprir o tempo de forma mais adequada. No final do

século XVIII, o termo cultura referia-se, de modo geral, à configuração ou

generalização do espírito, que informava o modo de vida de um determinado grupo

social. Nos séculos seguintes, numa diversificação e consequente complexificação de

entendimentos, a ideia de cultura veio reunindo e acumulando formas e sentidos

diversos. No século XX, a ideia de cultura passa a ser tratada como sistema ou

sistemas de significação, mediante os quais uma dada ordem social é comunicada,

vivida, reproduzida, transformada e estudada. Cultura torna-se então um vocábulo

polissêmico, de vários sentidos e, mais que isso, em transformação, em um contínuo
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processo de ampliação e desdobramento de significados. Entre esses tantos

significados, outras aproximações nos podem ser especialmente úteis no

entendimento do tema cultura e desenvolvimento sustentável: são aquelas que, ainda

que num esquema reducionista, iluminado por certa tradição específica do

pensamento, entendem a cultura como insumo ou fator de produção do

desenvolvimento ou, por outro lado, produto do desenvolvimento da sociedade. O

importante no caso é a percepção de que as duas dimensões, cultura como insumo

ou cultura como produto, representam partes indispensáveis da constituição da

sociedade e, portanto, estão necessariamente interligadas e se alimentam

reciprocamente.

Duas outras definições de cultura também me interessam particularmente: numa

delas, o filósofo Renato Janine Ribeiro propõe que “é cultural toda a experiência da

qual saio diferente - e mais rico - do que era antes. Seja o que for, (...) estou no

mundo da cultura quando isso não apenas me dá prazer (me diverte ou me entretém),

mas me abre a cabeça ou, para falar bonito, amplia o meu mundo emocional,

aumenta a minha compreensão do mundo em que vivo e assim me torna mais livre

para escolher o meu destino”. A outra definição que me interessa é de Néstor Garcia

Canclini, filósofo e antropólogo argentino radicado no México, que a elaborou em

1983 e, talvez, seja aquela que mais nos servirá para articular cultura com

desenvolvimento sustentável. Segundo ele, cultura é “produção de fenômenos que

contribuem, mediante a representação ou reelaboração simbólica das estruturas

materiais, para a compreensão, reprodução ou transformação dos sistema social”.

Passada essa primeira noção sobre a ideia de cultura, vamos para a ideia de

desenvolvimento sustentável. Vou citar também o pensamento de uma pessoa, o

Prof. João Antônio de Paula, que, em um livro elaborado pelo BDMG sobre

desenvolvimento sustentável, diz: “No centro das atuais tendências da economia

contemporânea, marcado pelo domínio da grande corporação, está o permanente

aumento da demanda agregada garantido pela expansão do consumo, via

endividamento crescente de indivíduos, empresas e governos, e a expansão do setor

de serviços não produtivos, como a cultura, por exemplo. Se esta modalidade um

tanto heteróclita de desenvolvimento capitalista garantiu mais de uma década de
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crescimento para a economia norte-americana, suas consequências globais, seus

custos ambientais e humanos e sua sustentação no tempo estão hoje postos e

cobram discussão e atitudes. A duras penas, com custos sociais consideráveis, com

atraso e apenas parcialmente, é cada vez mais ampla a consciência de que o

desenvolvimento econômico e social, o desenvolvimento integral da sociedade é um

projeto necessariamente mais amplo que o imposto e recomendado pelo pensamento

dominante, que tem como peça básica de sustentação a tese de que o mercado é o

único e legítimo guia da ação racional”. Esse texto do Prof. João Antônio de Paulo, da

Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, é de 2002.

No início da década de 1980, a ONU retomou o debate sobre questões ambientais.

Indicada pela entidade, a Primeira-Ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland,

chefiou a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. O documento

final elaborado por esses estudos chamou-se Nosso Futuro Comum, mas ficou mais

conhecido como Relatório Brundtland. Em 1987, nesse relatório, surge pela primeira

vez a expressão “desenvolvimento sustentável”. Era um conceito sistêmico que se

traduz num modelo de desenvolvimento global que busca incorporar os aspectos de

desenvolvimento ambiental no modelo de desenvolvimento socioeconômico e que

poderia ser concebido como “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades

presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas

próprias necessidades”.

O relatório aponta de algum modo para a incompatibilidade entre desenvolvimento

sustentável e padrões de produção e consumo vigentes àquela época, em 1987.

Segundo o relatório da Comissão Brundtland, medidas devem ser tomadas pelos

países para promover o desenvolvimento sustentável, entre elas a limitação do

crescimento populacional, a garantia de recursos básico como água, alimentos e

energia a longo prazo, a preservação da biodiversidade e dos ecossistemas, a

diminuição de consumo de energia, o controle de urbanização desordenada. Em

âmbito internacional, as metas propostas seriam a adoção de estratégias de

desenvolvimento sustentável pelas organizações de desenvolvimento, proteção de

ecossistemas, banimento das guerras. É um relatório muito longo. Fica muito claro,

nessa nova visão das relações homem-meio ambiente, que não existe apenas um
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limite mínimo para o bem-estar da sociedade: há também um limite máximo para a

utilização dos recursos naturais, de modo que sejam preservados.

O campo do desenvolvimento sustentável pode ser conceitualmente dividido em

três componentes: a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade econômica e a

sustentabilidade sócio-política. Para ser sustentável, um empreendimento humano

qualquer deve ter em vista quatro requisitos básicos: ser ecologicamente correto,

economicamente viável, socialmente justo e culturalmente aceito. É exatamente na

intercessão desses itens que se articulam que se pode falar em desenvolvimento

sustentável. Hoje esse conceito é tão largamente difundido que as principais bolsas

de valores do mundo já adotaram seus índices de sustentabilidade, como o Índice

Dow Jones, nos Estados Unidos e, recentemente, a Bovespa, em São Paulo. É muito

importante verificar que algumas empresas, pelo mero trabalho de apoio a iniciativas

sustentáveis ou por investimento em cultura, aumentam o seu valor. Um bom

exemplo em Minas Gerais é a Cemig, que figura como líder nos índices de

sustentabilidade de Nova Iorque, no Índice Dow Jones, porque investe boa parte dos

seus recursos, na forma de leis de incentivo à cultura, em projetos culturais e de

sustentabilidade. Isso faz com que as ações da empresa sejam valorizadas.

Provavelmente isso tem de ser contabilizado em detalhes; talvez ela ganhe mais na

valorização de suas ações que no investimento em projetos de desenvolvimento

sustentável. Portanto, é um bom investimento.

Eu poderia falar um pouco mais sobre diversidade, mas, depois da apresentação do

Márcio, é mais difícil, então passarei rapidamente alguns detalhes. É inegável que a

ideia de diversidade está cada vez mais incorporada como valor positivo e desejado

no imaginário social. Nas artes e nos produtos culturais, a antiga preferência imediata

pelo que era proveniente do Primeiro Mundo vem sendo substituída pela apreciação,

já não restrita a pequenos círculos, de novas tradições. Cito aqui o cinema iraniano

ou chinês, a música e os músicos de Cuba e do Oriente, o “design” da África, a

culinária da Índia ou da Tailândia. Na política, emergem os fóruns sociais, que

celebram a possibilidade de transformar o mundo articulando distintas ações de

múltiplos sujeitos sociais e estimulando desde as grandes mobilizações globais até as

ações quotidianas, que vão demonstrando, por meio de exemplo, que é possível
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organizar a sociedade com base em valores pós-capitalistas. No entanto ainda

refletimos pouco sobre os sentidos da diversidade. Até que ponto estamos dispostos

a defendê-la, quando entra em conflito com outros valores e interesses? Minha

opinião é que as práticas concretas fornecem respostas a cada um.

Durante décadas, os governos dos Estados Unidos procuraram se apresentar como

grandes defensores da liberdade de escolha, porque podiam servir de contraponto à

homogeneidade e ao dirigismo que prevaleciam no bloco soviético. Em 2005, porém,

Washington lutou até os últimos momentos para tentar impedir que fosse aprovada,

na Unesco, a Convenção Mundial para a Promoção e Defesa da Diversidade Cultural.

Ora, se as sociedades e governos se apoiassem nesse princípio para estimular os

seus próprios valores, seria possível que deixássemos de consumir eternamente

produtos como o cinema de Hollywood, a Coca-Cola ou o McDonald’s. No próprio

Fórum Social Mundial não é raro surgirem propostas que sugerem organizar a imensa

diversidade do encontro, escolhendo, em nome da eficácia, um pequeno conjunto de

campanhas chamadas centrais. Volto à questão: até que ponto estamos dispostos a

defender a diversidade quando ela entra em conflito com outros interesses e valores?

A sociedade brasileira reflete, por sua própria formação histórica, um tipo de

pluralismo. Podemos ser nacionalmente uma síntese intercultural, não apenas um

mosaico de culturas. Podemos ser, em última análise, o produto de tradições diversas

e vivas que juntas compõem, no nosso imaginário e no nosso modo de viver, uma

identidade cultural brasileira. Em outras palavras, somos o produto de variadas

formas de identidade de povos e culturas ao longo do tempo e do espaço, suas

originalidades, singularidades e expressões.

O mundo infelizmente não apresenta historicamente um jogo simples, equilibrado

ou mesmo limpo nessa matéria. Se, por um lado, estamos num momento histórico

privilegiado, em que emergem novas possibilidades de interação entre as diversas

culturas e a diversidade de suas expressões, um tempo de novas tecnologias, um

momento que vislumbra novas maneiras de circulação dos bens, serviços, símbolos e

conteúdos culturais, estamos também em um momento em que as desproporções de

escala ou de resistência das culturas, assim como da difusão das suas mensagens e

dos seus produtos culturais, são imensas. A globalização, nesse aspecto, apresenta
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uma preocupante tendência à homogeneização cultural, quando não à hegemonia

pura e simples em certos setores culturais.

A diversidade cultural é, em certo sentido, o próprio reflexo da necessidade

abrangente da múltipla diversidade de vidas na natureza, a fim de que essa possa

renovar-se e sobreviver como um todo. Eu me arriscaria a dizer que a cultura é a

natureza do homem. A diversidade cultural poderia ser vista, por conseguinte, como a

nossa biodiversidade, aquela que deveríamos preservar, se não quisermos ficar à

deriva em um mundo globalizado, que caminha para se tornar desprovido de

conteúdos, valores, símbolos e identidades que nos dizem respeito intimamente.

Passando às considerações sobre cultura em sua dimensão econômica,

concentração e desigualdade, há alguns dados, alguns elementos, que são

animadores. A atividade cultural - produção, circulação e consumo de bens e serviços

- constitui um setor bastante expressivo da economia, que cresce a taxas elevadas e

representa cerca de 7% do PIB mundial. Por isso tem chamado a atenção de

governos e órgãos multilaterais e é debatida na pauta de modernização de diversos

países, sendo a Inglaterra e a China exemplos de peso. A economia da cultura é

altamente empregadora, respondendo por cerca de 6,5% dos empregos formais na

Inglaterra, por 4% nos Estados Unidos e também no Brasil. É um setor com grande

potencial exportador, uma vez que os produtos culturais estão entre os itens que

encabeçam as exportações de grandes países, como, por exemplo, dos Estados

Unidos. A economia da cultura tem impacto positivo sobre outros setores, como a

indústria de eletrônicos, que depende da veiculação do conteúdo. Também atinge de

modo positivo a qualificação da inserção internacional dos países.

O Brasil tem vocação para tornar a economia da cultura um vetor de

desenvolvimento social e econômico, baseado na sua diversidade cultural e em sua

alta capacidade criativa. Temos importantes diferenciais competitivos, como a

facilidade de absorção de novas tecnologias, a criatividade e a vocação para

inovação, a disponibilidade de profissionais de alto nível em todos os segmentos de

produção, a alta qualidade e a boa aceitação de nossos produtos culturais em

diferentes mercados. Além disso, temos um mercado interno muito expressivo e é

grande o nosso potencial de crescimento no mercado externo, não apenas pelo
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interesse que nossa cultura desperta como também pela boa imagem de que hoje

desfrutamos. É preciso que a cultura integre de forma vigorosa a pauta de promoção

de exportações. A diversa e sofisticada produção cultural brasileira deve ser

entendida também como um dos grandes ativos econômicos do país, dado o

potencial de gerar desenvolvimento qualificado.

A promoção desse setor requer ações integradas e contínuas. Implantar uma

estratégia de desenvolvimento envolvendo financiamento, capacitação e regulação é

um desafio imediato para aproveitar as oportunidades geradas pelas novas

tecnologias que estão transformando radicalmente os modelos de negócio e as

formas de acesso ao público e aos mercados. Entretanto, existe o outro lado dessa

questão. Não é possível simplesmente adotar uma visão rósea do curso geral do

sistema porque o Brasil está com os ventos a favor ou porque temos amigos no

governo. A irracionalidade e a destrutividade do capitalismo estão aí, e a ideia de

desenvolvimento sustentável ainda é muito frágil e instável.

A despeito de todos os recentes esforços e avanços de conscientização geral,

vivemos em um mundo que não desiste de estimular a autonomia do econômico, o

que implica privilegiar considerações comerciais em vez de aspectos sociais, como

emergência internacional no combate à aids ou à fome na África, por exemplo,

enquanto promessas não cumpridas em favor do livre comércio se empilham, já que

nunca se contempla a produção dos países em desenvolvimento.

O fato é que o atual modelo de crescimento econômico gerou enormes

desequilíbrios. Se, por um lado, nunca houve tanta riqueza e fartura no mundo, por

outro lado, a concentração de renda, a miséria, a degradação ambiental e a poluição

aumentam dia a dia. Marilena Chauí argumenta que a atual forma do capitalismo se

caracteriza pela fragmentação de todas as esferas da vida social, partindo da

fragmentação da produção, da dispersão espacial e temporal do trabalho, da

destruição dos referenciais que balizavam a identidade de classe e as formas da luta

de classes. Nesse contexto, a sociedade constitui uma rede móvel, instável e efêmera

de organizações particulares, definidas por estratégias e programas particulares,

todas competindo entre si. Ainda de acordo com Chauí, sociedade e natureza são

reabsorvidas uma na outra e uma pela outra, porque ambas deixam de ser um
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princípio interno de estruturação e diferenciação das ações naturais e humanas,

tornando-se, abstratamente, um tipo de meio ambiente. E esse meio ambiente é,

preferencialmente, instável, fluido e constituído por um espaço e um tempo virtuais

que nos afastam de maiores possibilidades de uma densidade material.

A despeito da cuidadosamente construída imagem de que se pode, na cidade,

usufruir uma série de possibilidades, o fato é que a maior parte de nossos

aglomerados urbanos já são ou rapidamente se tornarão espaços de negação da

cidadania, onde já não existe emprego permanente, mas, sim, relações de trabalho

extremamente precárias. São frequentemente lugares de dessocialização, zonas de

tirania e utilitarismo, onde a única liberdade real é a de consumir.

A maior parte das pessoas que vive abaixo da linha da pobreza no País não se

encontra nessa situação porque o País é incapaz de gerar renda, mas porque é

incapaz de distribuir renda.

A desigualdade é a principal causa de pobreza e das diversas formas de

concentração que o País vive: concentração educacional, concentração cultural,

concentração econômica, concentração política. Em outras palavras, a desigualdade

de acesso ao conjunto de ativos que constituem o que podemos chamar de riqueza:

educação, propriedade, crédito, conhecimento, infraestrutura.

Finalizando, julgamos necessário reforçar a ideia de que as produções de natureza

cultural não são meros serviços remuneráveis, oferecidos à sociedade por pessoas

talentosas ou de sucesso. A cultura não apenas agrada, esclarece ou diverte com

produtos que podem ser internacionalmente comercializados como também provém e

faz parte da própria trama das sociedades, ajudando-as a sustentar-se por meio de

atributos que pertencem ao âmago de cada um, tanto nas sociedades modernas

quanto nas tradicionais. Os produtos culturais, no sentido mais lato, são a verdadeira

teia que mantém as sociedades coerentes e vivas: deixar perecer, sutil ou

grosseiramente, a produção cultural endógena de um povo, substituindo-a por outra

totalmente estranha, por melhor e mais cintilante que possa ser, é empobrecer esse

povo em sua própria identidade.

O comércio cultural não pode ser apenas o resultado de cálculos para obter

vantagens comparativas que predominariam, seguindo um frio racionalismo
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econômico. Produtos e serviços culturais não podem ser tratados unicamente como

mercadorias. Aqui entra o papel do Estado nessa questão: será que poderíamos, com

toda a sinceridade, retirar a autonomia de qualquer governo na implementação de

políticas públicas destinadas a proteger setores desavantajados do cenário cultural,

quando confrontados somente pelas regras - ou pelo caos - do mercado global? A

resposta é, claramente, não.

Gostaria de encerrar frisando e deixando claro que sou frontalmente contrário à

ideia de que a cultura possa atuar como elemento a serviço de algo, da prevenção,

da assistência social; de que ela não esteja a serviço unicamente de si mesma, de

dignificar a vida humana. Não acredito em cultura como panaceia contra as mazelas

sociais, mas como um patrimônio comum que possa afirmar projetos coletivos de

desenvolvimento e emancipação.

Enquanto olharmos a ação cultural esvaziada do seu potencial político

transformador, aproximando-a do assistencialismo, a tarefa de universalizar o acesso

à cultura, de ampliar a representatividade dos atores e das práticas no campo político

e simbólico do universo cultural ainda estará incompleta.

A desigualdade social, a violência que afeta cada vez mais os jovens brasileiros, a

má qualidade ou a ausência dos serviços públicos nessas comunidades não serão

revertidos com ações ingênuas e localizadas, sejam elas culturais ou não. A falta de

relação e de representatividade do Estado contemporâneo junto aos diversos

movimentos sociais, como os dos ambientalistas, das feministas e tantos outros,

também não. A própria militância desses grupos mostra que o número de atores

sociais que não se sentem representados pelo Estado, do qual fazem parte, ainda é

imenso. Mas, certamente, isso será amenizado se a cultura for, desde o ensino

básico escolar, tratada como algo essencial à vida de cada ser humano e à vida

humana. Minha crença esperançosa é a de que, se o País tiver, com a política

cultural, o compromisso de ampliar o acesso, de qualificar a educação pública, de

fomentar a leitura e de adotar práticas locais que complementem políticas de

desenvolvimento, teremos, em tempo menor que o de uma geração, um país

significativamente melhor. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.
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O Sr. Coordenador - Agradecemos ao Prof. Maurício Campomori. Passo a

condução dos trabalhos à Profa. Mônica Debs.

A Sra. Coordenadora (Sra. Mônica Debs) - Agradeço o convite da comissão que

organizou a Conferência. Quero falar da importância de se trazer o interior de Minas,

que é o que todos os presentes estão fazendo. Agradeço a possibilidade de

representar o interior, principalmente a região do Triângulo Mineiro. Muito obrigada

pelo convite. É uma honra.

Com a palavra, a Sra. Ana Flávia Machado, para sua exposição sobre o tema

“Cultura e economia criativa”. Ao término da fala da Ana Flávia, encerraremos as

inscrições para aqueles que querem debater os temas apresentados nas três

primeiras palestras.

Palavras da Sra. Ana Flávia Machado

Bom dia. Recebi, com enorme satisfação, o convite da Secretaria de Cultura e da

Assembleia para participar da II Conferência Estadual de Cultura.

Obviamente, tratarei de temas e conceitos econômicos pensados para este campo

amplo e heterogêneo que é o da produção de bens e de serviços artísticos e

culturais. Como economista, conforme já adiantado pelo Maurício, tratarei do tema de

forma conceitual, com toda a racionalidade com que o economista pensa a realidade.

Isso incomoda muito àqueles que têm certa dificuldade com a lógica cartesiana.

Concordo com esse incômodo.

Minha exposição parte do novo conceito de economia criativa. Discuto o conceito, o

motivo desse nome e ressalto o que há de relevante quando se discute sobre a

economia criativa. Nesse sentido, quero pensar qual é a peculiaridade para o escopo

da ciência econômica do que é produzido nesse âmbito. Qual é a peculiaridade dessa

produção? Por que, por tanto tempo, os economistas se recusaram a pensar e a

trabalhar a cultura? Porque é algo certamente difícil de ser pensado na lógica da

economia. A partir dos anos 60, começamos a ter alguns trabalhos e, a partir dos

anos 90, muito recentemente, a cultura se torna objeto de estudo sistemático pelos

economistas.

Uma vez ressaltadas essas particularidades, vamos discutir, do ponto de vista do

desenvolvimento econômico e local, o papel da cultura, ou seja, vamos pensar na
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ideia do multiplicador e, basicamente, em um conceito de cidade criativa. O termo

“economia criativa” foi pensado na Austrália e, depois, na Inglaterra e se tornou, de

certa forma, um modismo que fazia sentido para pensar o fomento de políticas

públicas, principalmente na Inglaterra, para a geração de emprego e renda. Na época

do Tony Blair, nos anos 90, pensaram quais seriam as vantagens comparativas em

termos econômicos para que a Inglaterra, e especialmente Londres, se tornasse alvo

de geração de emprego e renda, ampliando-se a sua posição no cenário

internacional. No local, destacaram-se justamente as atividades ligadas à criatividade:

publicidade, “design” e arquitetura. Então, houve uma formulação de políticas para

que o espaço londrino fosse cedido a esses artistas e profissionais, para que a cidade

conseguisse recuperar uma vantagem que ali já estava estabelecida. Houve até um

movimento de valorização da terra. Em Londres, houve a recuperação - vamos dizer

assim -, um processo migratório da aristocracia para a cidade, dada a reconstrução

desse polo criativo. As políticas fomentadas criaram essa possibilidade, e, com isso,

os economistas começaram a trabalhar com a ideia da economia criativa e da

indústria criativa. Os números já foram mencionados pelo Maurício. Em 2005, a

representação dessa economia no PIB britânico foi de cerca de 7%. Desde que houve

incentivo a essas áreas para produção, ocorreu um crescimento enorme de sua

participação tanto no emprego quanto na renda. Essa realidade vivida levou a ONU a

elaborar um relatório de economia criativa em 2008, a fim de definir, na verdade, a

criatividade de que se estava falando - seria a artística, a científica, a econômica?

Queriam definir que criatividade era aquela que queriam ressaltar como algo

importante a ser fomentado para geração de emprego e renda. Na verdade, em

grande medida, todos os setores são criativos. O que diferencia o que se chama de

economia criativa é justamente o caráter simbólico e artístico que esse setor tende a

expressar. Particularmente, prefiro dizer que o termo “economia criativa” destina-se

não só a chamar a atenção para o papel do setor dentro de uma economia, mas

também a abrigar áreas até então não contempladas, áreas novas de comunicação,

de arquitetura e ligadas ao “design”, que seriam absorvidas pelo setor cultural e pelo

artístico.

A indústria criativa é, na verdade, o que nós, economistas, tratamos com mais
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cuidado, porque é a forma como mensuramos. Para o economista, é fundamental

medir para pensar em termos políticos. Os números são importantes porque, a partir

deles, temos os conceitos. A indústria criativa, que é pensada dentro do escopo da

economia criativa, foi definida por vários estudiosos. O que ela reúne nesses

conceitos que a torna singular e a diferencia das demais é a presença da criatividade

artística, de uma propriedade ou de um direito autoral, do uso intensivo de tecnologia

de informação na transmissão de algum significado simbólico. É isso que está

presente no conceito de indústria criativa.

Na perspectiva da economia, qual a importância que teríamos quando trabalhamos

com o chamado setor cultural e artístico que, como já disse, é o termo que gosto de

usar em contraposição à economia criativa ou à indústria criativa? Além da

capacidade de absorver mão de obra, porque é intensivo o trabalho, há a

possibilidade de ampliar a oferta econômica de bens e serviços, não só em termos de

quantidade, mas também de qualidade. Precisamos pensar no papel do “designer”,

no papel da publicidade porque, como o Maurício já mencionou, é um setor que tem

alta transversalidade, que interage com outros setores, como a indústria

eletroeletrôncia, a educação e o turismo. Então, os transbordamentos são enormes,

têm efeitos positivos diretos e indiretos que contribuem para reproduzir a produção.

Além disso, embora no Brasil ainda seja insignificante o consumo de cultura no

sentido do gasto privado, ele faz parte da cesta de consumo das famílias. E há uma

tendência de aumento por causa das transformações que estamos vivendo. É

importante pensar esse setor nessa perspectiva.

Por fim, existe um papel fantástico quando pensamos em desenvolvimento,

especialmente em desenvolvimento local, de “clusters” criativos. Quantas cidades

pelo Brasil são exemplos de cidades que hoje sobrevivem a partir da atividade

cultural e artística? Muitas passaram por um processo de planejamento. Elas foram

pensadas para construir polos criativos. Com outras, foi diferente, foi um estalo, foi

pela intuição de alguns poucos empreendedores que a cidade teve uma mudança na

sua estrutura do ponto de vista econômico, o que a diferencia de outras cidades do

seu entorno na produção desse tipo de serviço.

O que estamos tratando como atividades artísticas culturais? Estamos falando de
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tecnologia de comunicação, propaganda, arquitetura, artes plásticas, atividades de

artesanato, moda, produção de filmes e vídeos, música, artes performáticas, edição

de livro, rádio e televisão. Em alguns países, quando se fala nesse setor, inclui-se o

turismo, a gastronomia. É um setor amplo, é um setor heterogêneo, é um setor que

combina parte do processo industrial, principalmente se pensarmos na famosa

industria cultural, principalmente de áudio e vídeo, a pequena produção, a produção

autônoma. Por essas peculiaridades, ele tem que ser tratado pelo economista de um

forma diferenciada. No momento, embora estejam sendo feitos vários esforços do

ponto de vista de quantificação, de organização de base de dados, ainda temos

perguntas. Qual a limitação? O conceito, o que estamos tratando como setor cultural

e artístico, já dificulta a mensuração. Há variabilidade nessa definição e dificuldade de

apuração. Em 2006, tivemos a Munic, que trouxe um retrato dos Municípios

brasileiros em termos de dotação de equipamentos, informando-nos sobre a

existência ou não de políticas voltadas para a cultura e outras coisas mais. Temos a

pesquisa de orçamento familiar que nos traz os gastos agregados das famílias, mas

esses não são todos voltados para a cultura. Em alguma medida, as pesquisas

domiciliares do IBGE nos trazem informações sobre o mercado de trabalho. Não

temos um suplemento especial para tratar a cultura, o que nos dificulta a intervenção

como estudiosos do assunto.

Além da limitação dos dados, temos particularidades. O que podemos definir na

ciência econômica que distinga, em certa medida, os bens e serviços artísticos e

culturais dos demais? Primeiro, trata-se de um bem meritório, ou seja, ele transmite

um valor, um significado simbólico e, portanto, deve ser preservado. Nesse sentido,

ele é pensado como um bem público. Podemos pensar no patrimônio histórico como

o melhor exemplo de um bem meritório. Ele não é um bem rival; ele é um bem

coletivo. O que significa isso? É mais prazeroso consumir em grupo do que

individualmente. Eu visto minha camisa e não posso dividi-la simultaneamente com

outra pessoa. Um espetáculo, uma peça de teatro, uma ida a museu e assistir a um

DVD com convidados em casa me trazem mais satisfação porque são atividades

coletivas e não individuais. Isso distingue o consumo desse setor. É um bem de luxo.

O que é isso? É para pessoas que possuem renda mais alta. Se é bem de luxo, seu
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consumo está restrito a um segmento que possui um nível mais alto de renda.

Outra peculiaridade é que podemos entender a cultura como um vício positivo, pois

há uma complementaridade entre o consumo passado e o consumo presente. Para

que as pessoas consumam cultura devem ser dispostas a isso. Não é como vestir

uma camisa ou se alimentar, pois é necessário estímulo. Na medida em que se

alcança esse estímulo, na medida em que a cultura começa a fazer parte de sua

cesta de consumo, há outra peculiaridade: quanto mais consumo, mais satisfação

tenho. Não há um ponto de saciedade. Isso abre uma enorme perspectiva em termos

de mercado consumidor.

A organização da produção pode ser pensada a partir de quatro características que

confluem para mostrar a importância do Estado na produção de cultura e de artes, ou

seja, o quanto é importante que ele seja provedor.

A primeira questão é o que se chamou Doença de Baumol, um estudo que esse

pesquisador fez nos anos 60 e junto com Bowen, que mostra a importância do

financiamento público para, por exemplo, as artes performáticas. Ele chama a

atenção para o fato de que é extremamente intensivo em trabalho. As inovações

tecnológicas não alteram, por exemplo, o número de atores encenando uma peça de

Shakespeare, que é o mesmo desde quando foi escrita. Não há uma alteração do

tamanho do elenco, mas, ao longo do período, houve um aumento do nível dos

salários, em consequência da produtividade em geral, da economia. Esse é um setor

que opera com custos elevados que, na verdade, não são contrapostos a uma

produtividade elevada. Por isso requer recursos não necessariamente provenientes

da própria produção.

Segundo, por ser muito intensivo em trabalho, há uma elevada proporção de

trabalhadores por conta própria. Em 2006, 69% das pessoas no setor trabalhavam

por conta própria ou como pequeno empregador, enquanto para o resto da economia

47% ocupam essa condição. Além disso, é um mercado de trabalho para jovens.

Cerca de 51% tem idade entre 18 e 34 anos, contra 43% nos demais setores. Esse

tipo de configuração cria um potencial enorme.

Chamo a atenção para o resultado de um trabalho que realizamos, que mostrou

que o aumento de 1% no gasto em cultura representa um aumento de 6% no
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rendimento médio dos trabalhadores nessa área, comparando grupos e pessoas com

as mesmas características. Esse gasto é fundamentalmente público. Essa é, mais

uma vez, uma indicação da importância do Estado para esse setor.

Outra característica que diferencia o setor dos demais é o chamado “sunk cost” ou

custo irrecuperável. A implantação de uma empresa ou de uma fábrica gera um custo

que não se recupera ao fechar o empreendimento. Isso se dá uma vez na maior parte

dos setores econômicos. No caso desse setor, isso é frequente, o que também

aumenta o custo da produção. É frequente montar e desmontar cenários, por

exemplo. Por fim, há um alto grau de incerteza, dada a subjetividade. Por mais que

haja publicidade, não existe um pré-teste para esses bens e serviços. Então, a

possibilidade do fracasso é enorme, o que muitas vezes se traduz na alta mortalidade

das empresas desse setor.

Todo esse contexto mostra, em alguma medida, a dificuldade de se pensar o setor

sem a presença do Estado. Traduzindo isso em termos do multiplicador keynesiano,

Ann Markusen, uma economista dos Estados Unidos, que esteve aqui ano passado,

na Universidade Federal, chamou a atenção para a importância de se pensar a

cultura como uma forma de multiplicar, de reproduzir a economia local. Uma teoria na

economia que fala do multiplicador com base exportadora, na capacidade das

exportações de bens para gerar mais emprego e renda e que vai tentar transportar

esse escopo teórico para o consumo local, pensando no consumo das comunidades,

das cidades e em como a cultura pode ser esse veículo.

Ela chama a atenção para o papel do patrimônio histórico e da recuperação desse

patrimônio, das áreas não ocupadas existentes e que podem ser ocupados por

artistas, por pessoas voltadas para a produção da cultura, que são áreas cuja renda

da terra é, geralmente, baixa. E isso tende a criar uma demanda derivada, porque

esses artistas contribuirão para atrair outros talentos, tendo-se uma geração positiva

tanto para trás, no sentido de um número maior de consumo de matérias primas para

produção desses bens e serviços, quanto para frente, quando pensamos que lugares-

polos criativos tendem a atrair turistas, pessoas mais qualificadas, que gostam de

consumir cultura, que têm renda para tal. Isso gera um efeito multiplicador para outras

áreas, como as de entretenimento, bares, restaurantes, hotelaria etc. Portanto, trata-
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se de uma discussão que favorecerá o consumo local, basicamente voltado para a

cultura.

Chamo a atenção para a importância das cidades, nesse caso. Já que vocês estão

trabalhando na conferência para levar propostas, dentro de tudo o que foi dito, que

cidades teriam esse potencial criativo? O que elas devem reunir para ter capacidade

de gerar emprego e renda e reproduzir cultura em todo o seu sentido, inclusive no da

economia da cultura? O que elas devem assegurar? Como pensar isso em termos de

incentivos para planejamento desses polos industriais?

Pediram-me para concluir minha exposição. Trouxe dados usando emprego cultural

e emprego criativo no sentido mais amplo, que incluem novas tecnologias de

comunicação, publicidade e arquitetura. Interessante é que, no caso de Minas Gerais,

estaríamos em 5º lugar, com 6% de pessoas no setor criativo. Mas, dos cinco

primeiros lugares, Minas Gerais é o menos especializado do setor. Nos demais

Estados, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, a proporção do emprego criativo é

maior que a proporção dos demais setores comparativamente. No caso de Minas

Gerais, são 6% contra 10,8% de pessoas ocupadas em outros setores, no âmbito

nacional.

O que podemos pensar, dentro do contexto de economia criativa, e mais

propriamente no contexto de desenvolvimento local, de cidade criativa? Embora

tenhamos poucos exemplos - e é obvio que 5.500 Municípios do Brasil não se

tornarão polos criativos porque isso não é possível - o que temos de pensar quanto à

construção desses espaços? Primeiro, melhoria na infraestrutura, principalmente

transporte, tornando as áreas remotas mais acessíveis. Segundo, capacitação de

gestores dentro do segmento público para o planejamento desses polos. Terceiro,

talvez o aspecto mais importante, identificação das particularidades, o que diferencia

determinado local, nicho, “cluster” dos demais, e pode se constituir numa forma de

alavancar o crescimento.

Do ponto de vista da demanda dos consumidores, temos observado no Brasil, ainda

que de forma bem tímida, o aumento da escolaridade média e a melhoria na

distribuição de renda. Esses dois movimentos têm impacto significativo no consumo

de bens e serviços culturais. Se pensarmos ainda que a nossa população está
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envelhecendo, há o aumento do tempo livre, do tempo de lazer. A isso cabe esse

consumo. Além disso, há todo um movimento de criação de estímulo por parte do

governo ao consumo da cultura. Um dos exemplos mais recentes é o Vale-Cultura,

talvez um mecanismo para criar a perspectiva de aquisição de bens e serviços que,

hoje, apenas um terço dos domicílios consomem na forma privada, não na forma de

eventos públicos gratuitos. Do ponto de vista do planejamento, pensar em algo mais

interligado entre as várias esferas, o que também é bastante ressaltado. Por fim,

grande parte das cidades não possui orçamento destinado à cultura. Hoje há um

movimento de criação de emenda à Constituição para se vincular parte das receitas

ao gasto com a cultura, como se faz com o SUS, no caso da saúde, e com o Fundep,

no caso da educação. Isso é importante, na medida em que esse setor depende da

presença do Estado. É isso basicamente o que tenho a dizer. Muito obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

A Sra. Coordenadora - Agradecemos as palavras da Sra. Ana Flávia Machado e

passamos a palavra ao José Márcio, que terá de se ausentar, para suas

considerações finais.

O Sr. José Márcio Pinto de Moura Barros - Quero pedir desculpas, mas tenho de

estar em Confins às 14 horas para um compromisso fora do Estado. Perdoem-me por

não poder ficar. Recebi várias perguntas. Para não prejudicar a Lena, comprometo-

me a respondê-las por “e-mail”. A maioria - de Central de Minas e Manhumirim, do

pessoal do Museu do Tropeiro e da Academia Betinense de Letras - está preocupada

com a garantia da efetiva diversidade cultural nos Municípios. O que garante o

exercício da diversidade cultural são as políticas públicas, a educação e a

comunicação. Sem isso, continuaremos nos contentando apenas com a convivência,

às vezes pacífica, mas, às vezes, beligerante, agressiva das nossas diferenças.

Prometo responder a todas perguntas. Resumo dessa maneira: a educação e a

comunicação são fundamentais como circuitos de preparação para a diversidade

cultural e de circulação das nossas diferenças. Sem essas duas prioridades,

continuaremos apenas sendo diferentes e pouco diversos. Muito obrigado.

Desculpem-me sair assim. Sucesso no importante momento de hoje à tarde e de

amanhã, nas decisões. Cumprimento a Mesa e, novamente, agradeço à Secretaria de
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Cultura.

A Sra. Coordenadora - Com a palavra, a Sra. Maria Helena Cunha, para a sua

exposição sobre o tema do Eixo 5: “Gestão e institucionalidade da cultura”.

Palavras da Sra. Maria Helena Cunha

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. É um grande prazer estar aqui e

participar da II Conferência Estadual de Cultura. Agradeço à Secretaria de Estado de

Cultura e à Assembleia Legislativa, que me permitiram partilhar disso com grandes

amigos. É óbvio que sou a última palestrante. Vou tentar ser o mais breve possível.

Já cortei várias partes da minha fala, para ter tempo maior para o debate. Inicio a

minha fala, cujo tema é “Gestão e institucionalidade da cultura”, ressaltando a

importância da realização das conferências estaduais e municipais ao longo de 2009

e, por fim, da II Conferência Nacional de Cultura, que será realizada em 2010, pois é

importante entender as conferências como processo amplo e democrático de diálogo

entre o poder público e a sociedade civil. Ao mesmo tempo, é um espaço para que se

possam estabelecer estratégias e diretrizes de implantação de políticas públicas na

fase de elaboração, de acompanhamento e de avaliação no âmbito federal,

interligado à esfera estadual e à municipal. Dessa forma, está em nossa pauta a

necessidade de refletirmos sobre política pública e, consequentemente, sua própria

gestão, na perspectiva de campo profissional que tem pela frente o desafio de gerir,

de forma democrática, o setor cultural. Mas o desafio maior é realizar essa discussão

sob a ótica de temas contemporâneos, como diversidade, cooperação,

desenvolvimento sustentável e cidadania cultural. A discussão em torno da gestão de

políticas culturais faz parte de um conjunto de elementos relativos ao processo de

amadurecimento e complexificação do próprio campo da cultura e de suas inter-

relações com outras áreas de composição social, como a educação, o meio

ambiente, o turismo, a saúde e a economia. Assim, vislumbramos a possibilidade de

que as três instâncias que compõem o conjunto da sociedade, poder público,

iniciativa privada e organizações da sociedade civil, podem e devem atuar de forma

cooperativa e sistemática. Dessa forma, deve-se garantir minimamente a realização

de iniciativas propositivas a partir do compartilhamento de atitudes e de ações

voltadas ao bem público. Ao considerarmos o processo de institucionalização da
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cultura e a ideia de alinhamento entre as instâncias da sociedade, é preciso

considerar que estamos diante de uma linha tênue: existe o risco de assistirmos ao

desenvolvimento de ações políticas a partir da transferência para as organizações

civis e para o setor privado de algumas tarefas executivas, que antes eram de inteira

responsabilidade do setor público. Ressaltamos que o Estado não pode eximir-se, de

forma alguma, de seus compromissos públicos, de propor parâmetros que norteiem

caminhos democráticos para a construção de uma sociedade para todos e, no nosso

caso específico, na formação de cidadãos culturais. Dessa forma, a cultura, no âmbito

das questões políticas e sociais, embora já tenha conquistado maior espaço de

abrangência na própria composição do núcleo político dos governos, do setor privado

e dos movimentos sociais, ainda vem sofrendo as consequências da própria falta de

compreensão das possibilidades de seu desempenho diante das questões gerais da

sociedade.

Segundo Marilena Chauí (2007, p. 10), “o direito à participação nas decisões de

política cultural é o direito dos cidadãos de intervir na definição de diretrizes culturais

e dos orçamentos públicos, a fim de garantir tanto o acesso quanto a produção da

cultura pelos cidadãos”. A nossa história com relação à institucionalização da cultura

ainda é muito recente. Podemos afirmar que, nos últimos 25 anos aproximadamente,

vivemos a estruturação e a institucionalização pública do campo cultural, o que

significa, em grande parte, a reordenação da lógica de funcionamento do setor e a

complexidade das relações profissionais no âmbito público-privado e do terceiro

setor. Esse processo está articulado, ao mesmo tempo, com a conjuntura mundial

que atrela cultura a uma dimensão correspondente ao desenvolvimento social,

econômico e humano. Nessa perspectiva, apresento de forma mais específica as

mudanças no cenário cultural brasileiro e de Minas Gerais, no âmbito do poder

público, quando foram criadas as suas instâncias máximas da administração pública

e cultura, tais como o Ministério da Cultura e a Secretaria Estadual de Cultura de

Minas Gerais. Devemos compreender essa dinâmica a partir do impacto da criação

dessas instituições no processo de formalização do campo cultural e as

transformações provocadas na gestão cultural, no reconhecimento da atividade

cultural como responsabilidade pública, no aumento ou remanejamento de postos de
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empregos públicos, privados e no terceiro setor. Não poderia deixar de citar uma

reflexão de Alfons Martinell, teórico espanhol, a respeito da questão da terminologia

da gestão cultural, ou seja, ela já nasce na ótica da contradição - tensão inerente a

sua própria atividade. Em suas palavras, Martinell afirma que a gestão cultural

“valoriza o intangível, assume a gestão do opinável e subjetivo.”

Seguindo o raciocínio anterior, não cabe, neste momento, um relato minucioso

sobre as peculiaridades do ambiente histórico-político brasileiro da década de 1980,

quando teve início esse processo que vivemos hoje. Mas, para situar a discussão, é

importante lembrar que estávamos em um período de redemocratização nacional,

momento em que se direciona o processo de distensão e abertura política depois de

um período de aproximadamente 20 anos de ditadura militar (1964-1984), marcado

por um processo de censura política e, consequentemente, de repressão no que diz

respeito à liberdade de expressão. É nesse ambiente sociopolítico nacional de

redemocratização política que se estruturaram as instituições públicas de cultura, no

Brasil, sintonizado, ao mesmo tempo, com as transformações sociais e econômicas,

em que as relações globais estreitam as interligações entre mundos distantes,

influenciando as mudanças que passaram a ocorrer de forma pontual e local. No caso

específico de Minas Gerais, existia a Coordenadoria de Cultura vinculada à Secretaria

de Governo. Seguindo o movimento nacional desse período, em 1983, foi criada a

Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais, ainda no Governo Trancredo

Neves, substituindo a instituição anterior. Assim, essa Secretaria surge como

continuidade da coordenadoria, fruto da demanda de parte da classe artística e do

compromisso assumido politicamente.

Ao contrário, no âmbito federal, a criação do Ministério da Cultura, em 1985,

reverberou de forma muito mais ampla a discussão em torno de sua estruturação e

da necessidade de uma instância nacional de debate público de cultura. Sua criação

teve como ponto de partida as discussões entre os Secretários de Cultura brasileiros

durante os Fóruns Nacionais de Secretários de Cultura, que já aconteciam desde

1982. Em 1984, foi realizado o III Fórum Nacional de Secretários de Cultura, em

21/4/1984, em Ouro Preto, considerado um marco no processo de mobilização para a

criação do Ministério.
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Assim, em 1985, é criado o Ministério da Cultura, que deixa de ser uma Secretaria

de Cultura vinculada ao Ministério da Educação e Cultura. Nasce a partir de uma

discussão sobre a sua própria viabilidade. Em seus primeiros anos de vida, apresenta

um quadro de vulnerabilidade em razão da sua estrutura frágil e da pouca

representatividade perante os demais órgãos federais. Discutia-se que o MinC não

tinha sido criado a partir de bases reais e necessárias para estruturar uma instituição

do porte de um ministério, pois não tinha, naquele momento, uma aliança forte que

lhe proporcionasse capacidade de articulação política suficiente para lutar por um

orçamento próprio e condizente com as demandas do setor. Tampouco tinha um

quadro de funcionários especializados para ocupar todas as funções inerentes ao

porte da instituição.

Entre 1985 e 1993, foram nomeados nove Ministros, o que corresponde a um

Ministro por ano. Esse fato deixou o MinC em uma situação de instabilidade no que

se refere à estrutura organizacional no âmbito do governo federal. Podemos constatar

que a institucionalização pública da cultura foi inicialmente formalizada sem um

processo intenso de mobilização por parte da classe artística cultural, que ainda se

encontrava distante desse aparato institucional público, principalmente em âmbito

nacional. Não havia uma percepção coletiva da importância do papel da cultura no

contexto amplo da sociedade contemporânea e da atuação de instâncias públicas de

cultura como órgãos responsáveis por estabelecer as diretrizes básicas para o

delineamento da política cultural, em consonância com os demais órgãos que

compõem a administração pública.

Assim, ao final da década de 80, já tinham sido criadas as Secretarias de Cultura do

Estado de Minas Gerais e de outros Estados brasileiros, bem como o Ministério da

Cultura, embora sem muito força política nos governos, mas capazes de propagar

para outros Estados e Municípios esse mesmo espírito de organização das instâncias

públicas de cultura.

Embora a experiência brasileira de institucionalização da cultura tenha sido criada

sobre as bases de um sistema público de cultura frágil, descontínuo e dependente

das flutuações políticas governamentais, são inegáveis as mudanças ocorridas.

Assistimos ao reconhecimento do setor sob os diversos aspectos da sociedade atual,
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que dá origem às novas articulações em torno da cultura, não se limitando às artes e

às ciências, mas ampliando a dimensão cultural contemporânea também por sua

configuração política, econômica e social.

Lembro aqui que, na imprensa, deixamos hoje de fazer parte apenas dos cadernos

“Espetáculos”, “Magazine”, “B”, “2”, “Ilustrada” e passamos aos primeiros cadernos,

de política e economia. Espero não chegar aos policiais. Isso é brincadeirinha.

Dando um salto para o séc. XXI, já diante da realidade atual, entendemos que o

modelo de gestão pública democrática é reflexo da estrutura institucional proposta e

da própria política cultural estabelecida como norteadora das ações de forma

transparente. Para garantir de forma executiva a aplicação de políticas públicas

contínuas e menos vulneráveis às situações de mudança de governo, recorre-se a

conceitos, instrumentos e ferramentas de trabalho disponíveis para o

desenvolvimento de políticas públicas de cultura participativas, tais como a

formulação de diagnóstico situacional, planejamento estratégico, planos e conselhos

de cultura.

Nesse sentido, destaco como ação política da sociedade civil e de governos

municipais, em 2004, a construção do documento da Agenda 21 para a Cultura como

um dos textos-referência, que envolve as cidades e os governos locais em

compromissos com o desenvolvimento cultural. Nesse documento, um

desdobramento importante do processo de institucionalização da cultura, que engloba

a criação e organização das instituições públicas, está associado de forma positiva à

profissionalização do setor cultural, que passou a contar com um número maior de

interlocutores no setor público e no meio empresarial, o que significa a mudança de

uma lógica ou da própria dinâmica de atuar profissionalmente no campo da cultura.

Assim, cito o art. 11 desse documento, que diz o seguinte: as políticas culturais

devem encontrar um ponto de equilíbrio entre interesse público e privado, vocação

pública e institucionalização da cultura. Uma excessiva institucionalização ou a

excessiva prevalência do mercado como único distribuidor de recursos na cultura

comporta riscos e levanta obstáculos ao desenvolvimento dinâmico dos sistemas

culturais. A iniciativa autônoma dos cidadãos, individualmente ou reunidos em

entidade e movimentos sociais, é a base da liberdade cultural.
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Quando me refiro à mudança no campo cultura, estou pontuando questões que

dizem respeito ao atual entendimento da cultura como um campo profissional capaz

de gerar dividendos para as cidades, tanto no processo de reestruturação e

requalificação urbano quanto na geração de trabalho e renda, pois as cidades são um

marco privilegiado da elaboração cultural em constante evolução. Isso é parte do art.

7º desse documento.

Na perspectiva de discutir mais especificamente as iniciativas ligadas à formulação

de política pública no âmbito do Ministério da Cultura e do próprio reconhecimento e

fortalecimento do setor cultural como campo estratégico de governo, não poderia

deixar de destacar o Plano Nacional de Cultura como um mecanismo de

aprimoramento da gestão pública, quando se propõe ao planejamento para médio e

longo prazo, abrindo caminho mais efetivo para a implantação do Sistema Nacional

de Cultura.

Isso significa o envolvimento dos governos municipais, estaduais e federal e, o que

é um grande avanço, incentivo aos sistemas intermunicipais de cultura, que podem se

organizar por microrregiões, garantindo, dessa forma, condições adequadas de

planejamento, gestão e agrupamento das ações e instalações culturais. Assim, o

processo de implantação do Sistema Nacional de Cultura representa a grande

oportunidade de institucionalizar a política nacional de cultura como política de

Estado, assegurando a sua continuidade. Apesar de complexa e difícil, essa é uma

tarefa possível.

Tentarei adiantar um pouco minha fala. Quanto às ações de políticas públicas e de

organização institucional do setor, não poderia deixar de falar sobre o programa

Cultura Viva. Refiro-me a esse programa por ser uma iniciativa para a criação de uma

rede induzida diretamente pelo poder público, tendo como elos vários movimentos

culturais e sociais espalhados por diversas regiões do País, ou seja, os pontos de

cultura.

Assim, pensando num processo de implantação de políticas públicas e ampliando a

discussão em torno da gestão profissional e democrática, é preciso considerar, de

forma sistêmica e contínua, o processo de formação do setor cultural. Portanto,

valorizar em primeiro lugar o binômio cultura-educação como um caminho para a
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consolidação de política cultural voltada para a transformação social, entendendo

educação num sentido mais amplo e contínuo de aquisição de conhecimentos como

direito de cidadania.

A necessidade de formação profissional é entendida como garantia de

exequibilidade no processo de implantação de políticas públicas. No caso específico

do Sistema Nacional de Cultura, é considerada como um de seus pilares para a

criação de uma política nacional de formação na área da cultura, incluindo um

programa específico de formação em gestão cultural voltado, prioritariamente, para

gestores públicos. Essa demanda foi identificada por meio de uma reivindicação

persistente em todas as conferências de cultura realizadas recentemente no País,

sejam elas municipais, estaduais ou nacional. Aqui me refiro às anteriores.

Portanto é preciso incluir a educação como um ponto fundamental na discussão

sobre política e cultura, entendendo-a como um dos principais vetores capazes de

impulsionar esse processo em qualquer sociedade, atrelado a um sistema

educacional democrático e igualitário, que respeite a diversidade e a transversalidade

como parte do processo formativo do cidadão.

De forma mais específica, volto a referir-me à formação do gestor cultural,

entendida sob dois aspectos complementares. Em um primeiro aspecto, desenvolve-

se a capacitação profissional e técnica para garantir a aplicabilidade de políticas

culturais que exijam uma complexidade maior de competências estratégicas e

também executivas e, simultaneamente, o desenvolvimento da capacitação do gestor

cultural, entendida como um processo contínuo de sensibilização para a

compreensão do universo da cultura. É assim que compreendemos a construção do

perfil profissional do gestor cultural: cientes de que nosso objeto de trabalho é a

cultura, em seu sentido antropológico, de identidade e diversidade cultural e como

manifestação da arte.

Ao associarmos o processo de formação dos gestores culturais à capacidade de

crescimento e profissionalização do setor cultural, torna-se fundamental traçar

referenciais comuns e suficientemente coletivizados que possam construir uma base

mais sólida no que diz respeito à transmissão de conhecimentos específicos do

campo da gestão cultural. Dessa forma, o processo de formação para o profissional



____________________________________________________________________________
1981

de cultura deve ser entendido também como uma busca de qualificação das

discussões públicas a respeito da cultura, visando à ampliação e à profissionalização

do mercado de trabalho e, consequentemente, criando perspectivas de fortalecimento

do setor como estratégia de governo.

Para finalizar, gostaria de afirmar que o processo de institucionalização da cultura,

seu reconhecimento como área estratégica de governos municipais, estaduais e

federal depende, em grande parte, da compreensão da cultura como importante vetor

de transformação social e econômica da sociedade, o que requer o entendimento da

gestão cultural como área profissional capaz de colocar em prática propostas de

políticas públicas de cultura que sejam democráticas, consistentes e integradoras. E

que tenha como princípio a equidade e o desenvolvimento cultural a partir do

compartilhamento de experiências.

Ao tratar do tema “Gestão e institucionalidade da cultura”, não podemos

desconsiderar um de seus papéis fundamentais: a criação de espaços e de

oportunidades para que os cidadãos possam compartilhar repertórios artísticos, ou

seja, a experiência de natureza estética, por si só, já é transformadora. Esses são

princípios e ideias em que acredito e que defendo. Precisamos nos direcionar para a

prática real, para a efetivação do espaço público da cultura e para a formulação de

políticas democráticas inclusivas e com uma clara visão de futuro. Espero que as

reflexões aqui expostas contribuam para as discussões que serão realizadas na parte

da tarde. Estou à disposição de todos. Obrigada.

A Sra. Presidente (Deputada Gláucia Brandão) - Agradecemos as palavras da Sra.

Maria Helena Cunha. Agradeço a todos os expositores, que parabenizo pelas

palestras, que estarão disponíveis no “hotsite” da Assembleia.

Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Coordenador (Deputado Vanderlei Jangrossi) - Neste instante, daremos início

à fase de debates. Informamos ao Plenário que os participantes poderão formular

perguntas aos expositores. As questões poderão ser encaminhadas por escrito ou

oralmente, mediante inscrição prévia. Para que possamos agilizar o debate,

solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se identifiquem,

sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada



____________________________________________________________________________
1982

participante disporá de até 2 minutos para fazer a sua intervenção, sendo garantido o

mesmo tempo para as respostas.

Informamos, ainda, que as inscrições para candidatura de delegado da II

Conferência Nacional serão recebidas hoje, até as 15 horas, na secretaria do evento.

Debates

A Sra. Presidente - Quero fazer a leitura dos nomes das cidades que compõem a

Região Metropolitana de Belo Horizonte. A comissão organizadora, na parte da tarde,

fará a identificação dos delegados que são da região metropolitana. Não se

preocupem porque, no momento da eleição, isso estará organizado e vocês saberão

quem é da região. Mas, individualmente, podem saber agora: Baldim, Belo Horizonte,

Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal,

Ibirité, Igarapé, Itaguara, Iatiaiuçu, Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mário

Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo,

Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São

Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e Vespasiano

são os 34 Municípios que compõem a Região Metropolitana de Belo Horizonte. No

momento, eles serão diferenciados da região “Central”. Apesar de no crachá de vocês

estar constando “central”, no momento adequado vocês serão identificados como

Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Agradeço os coordenadores que participaram dos trabalhos desta manhã e nos

auxiliaram: Mônica Debs e Mauro Werkema. Recebam o agradecimento da

Assembleia Legislativa e da Secretaria de Educação pela participação profícua nesta

manhã.

Temos três perguntas orais. Ao término delas, encerraremos também as inscrições.

Existe um grande número de perguntas. Não teremos tempo hábil para que todas

sejam respondidas. Solicito aos expositores que selecionem algumas perguntas e,

dentro do possível, deem respostas mais abrangentes.

Chamo Maria Tereza Penna, da ONG Mineiridade em Pencas, que fará uma

pergunta ao Maurício. Depois, o Marcelo, músico independente civil, e o Cassiano

Alves, do Projeto Reavivarte. Em seguida, passaremos a palavra aos expositores.

A Sra. Maria Tereza Penna - Boa-tarde, a todos. O meu nome é Maria Tereza
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Penna, sou Presidente da ONG Mineiridade em Pencas. Gostaria de fazer a seguinte

pergunta ao Sr. Maurício: estamos vivendo sob um prisma globalizado, imediatista e

consumista. A cultura vem se firmando por meio de paradigmas que ferem a

dignidade e as condições em que se baseia o conceito de humano. Não se pode

encarar como polo criativo regiões que, sabidamente, estão à margem da sociedade

e da educação adequada. Não podemos acreditar que “cultura” seja fruto da geração

espontânea, da falta de estrutura básica, já que todos temos antepassados comuns,

todos temos direito a bens culturais. As culturas de rua estão aí e vieram para ficar,

são assimiladas pela burguesia e enriquecem a mídia. Como o Estado vê essas

manifestações e que políticas públicas pretende adotar, que não sejam sob as

premissas da visão assistencialista?

A Sra. Presidente - Maria Tereza, como você leu a sua pergunta, solicito que faça o

encaminhamento por escrito. Depois, o Maurício ira respondê-las em bloco. Com a

palavra, o Sr. Cassiano Alves.

O Sr. Cassiano Alves - A minha pergunta é dirigida ao Sr. Carlos Brandão. Você

comentou as minorias dentro das cidades. A minha pergunta é relacionada à questão

de que a nossa visão de cidade, como você citou, é greco-romana, de “pólis”, e

medieval, de burgo-feudo. Só que nessas minorias existem vários grupos de etnias e

de descendentes, raciocínios e conceitos de coletividade que não estão baseados no

nosso conceito medieval e nem no conceito greco-romano. Como trabalhar uma

política pública que considere esses pensamentos de coletividade diferenciados

dentro das cidades, mas que não transforme a política pública em pequenos guetos

de pensamentos diferenciados ou em um zoologicozinho de excentricidades

culturais? Temos os povos indígenas e os povos negros. Como trabalhar a política

pública valorizando esses conceitos de coletividade diferenciados?

A Sra. Presidente - Agradeço ao Cassiano. Com a palavra, Marcelo, músico

independente civil.

O Sr. Marcelo Lacerda - Boa tarde. Meu nome é Marcelo Lacerda, sou de

Cambuquira. Minha pergunta é sobre a criatividade como um movimento individual.

Como fazemos a diferenciação? Imagino que seja difícil para o governo diferenciar o

que vale o incentivo privado e saber onde colocar o dinheiro. Como podemos fazer
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para avançar a forma de despertar o interesse? O que a nossa opinião vale para

construirmos os projetos, para encaminhá-los para Brasília, em relação ao resgate da

cultura de cada cidade e à cultura moderna, que se pega de fora e transforma

novamente?

A Sra. Presidente - A quem você quer dirigir a sua pergunta?

O Sr. Marcelo Lacerda - Pergunto ao Maurício e ao segundo palestrante.

A Sra. Presidente - Ao Maurício e ao Carlos.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Carlos Antônio Leite Brandão, que já está

com as perguntas formuladas. Peço que, ao final de suas respostas, faça suas

considerações finais.

O Sr. Carlos Antônio Leite Brandão - Tentarei juntar as perguntas. A do Cassiano

tem a ver com a do Afonso, de Maravilhas, e trata sobre a divisão interna da cidade

em culturas de tribos e minorias. A Maria Cristina, de Carmo de Minas, quer saber

como fortalecer uma cultura de permanência dentro de um lugar de tantas mudanças,

diante da falta de interesse dos filhos. Sua pergunta se assemelha à do Juraci: “Como

construir a cidade como lugar de uma cultura permanente?”.

Começarei respondendo ao Marcelo. Quanto à cultura de minorias, a tarefa que se

impõe é justamente pegar um pouco dessas culturas ditas de minorias ou fracas e

dar-lhes visibilidade e lugar, se tiverem valor, como já foi feito há cerca de três anos

com a exposição do Vale do Jequitinhonha, no Palácio das Artes. Assim, teremos

uma certa elevação da visibilidade dessas culturas para interagirem com as outras,

em condições de igualdade. De uma certa forma, temos que criar o espaço da

república e da justiça ao interagir com o outro em condições de igualdade. Portanto, o

primeiro passo seria criar esse espaço de interação. Na analogia cidade-cultura, que

vai muito em função da pergunta da Juraci, como construiríamos a cidade como um

espaço público, com essa ideia do bem público? Tentamos colocar - algo que nunca

tivemos no País - a ideia de que o bem público é maior, ou tem mais valor, ou deve

legislar as questões privadas. Nesse sentido, a República do Brasil ainda está para

ser construída. Em termos de cidade, podemos fazer uma analogia. O que é um

“shopping”? Esse é um lugar onde nos encontramos com nossos iguais, ou seja, todo

mundo ali é um pouco igual diante de uma determinada exposição de produtos. O
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espaço comum público é como o do mercado, onde as pessoas se encontram diante

de várias situações, e elas são diferentes, vindas de vários lugares. Esse espaço de

encontro com o outro, que é diferente de mim, é o que diferencia o mercado, como

sendo o espaço público da cidade, do “shopping”, que não é propriamente. Da

mesma maneira, por analogia, isso significaria, no campo da cultura, a criação de um

mundo público em que a diversidade cultural aconteceria, e os vários universos

culturais poderiam dialogar. São importantes as culturas que vêm preservar o espaço

desse diálogo com as demais culturas. Por isso, é de certa forma inadmissível

aceitarmos, na construção desse mundo público e desse espaço de diálogo, uma

espécie de cultura emanada de uma comunidade nazista, pois ela irá justamente

destruir o espaço. Portanto, não é qualquer cultura que entra nesse espaço de

interação, mas apenas aquelas que entram dispostas a valorizá-lo e preservá-lo. Isso

vale como cultura e como atitude: não entro ali para totalizar minha cultura. Dá-me

uma certa irritação falarem de estudos culturais, pois são culturas isoladas de

minorias femininas, sexistas, étnicas etc. que não cuidam de interagir ou de promover

o espaço comum, mas apenas de arraigarem-se como cultura. Essa é uma questão

importante. O que nos distingue como sociedade é termos uma origem e um destino

comuns compartilhados. Isso é o que nos distingue de uma massa, um agregado de

pessoas em que não há nem um destino nem uma origem compartilhados. A

pergunta que está aqui sobre o presente refere-se justamente a esse mergulho no

efêmero, de uma maneira absurda, fazendo-nos perder a noção de que temos um

destino ou um futuro a ser compartilhado - se queremos compartilhar a cidade - ou

então de que temos um passado, uma tradição compartilhada. Essa questão dos

filhos mostrada pela Maria Cristina é a grande ameaça. A ameaça é estarmos

totalmente afogados no presente, na questão do efêmero, sem a capacidade de

elaborarmos projetos de futuro, projetos de um destino compartilhado. As pessoas,

com a fragilidade da legislação trabalhista, têm que provar cada vez mais que são

competentes numa determinada empresa porque amanhã podem estar fora. A

pessoa não vai mais cuidar do seu futuro, mas tentará se agarrar ao presente. É essa

agarração no presente ou na cultura de eventos que uma certa cultura teria que

colocar essa cultura do bem público. A pessoa nunca pode perder.
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Estou tentando responder o mais rápido possível. Sobre a questão do Afonso, a

cidade constitui-se com base nas nossas carências e falhas que fazem com que

precisemos do outro. A sua pergunta é sobre a cultura; a cidade das tribos é reflexo

da falta de diálogo e da prevalência do individual? Sim, é um pouco isso porque hoje

se crê que o indivíduo é responsável por suas escolhas e por suas soluções. Ou seja,

para as soluções globais e comuns não há soluções individuais. Para um problema

global como a crise econômica vivida no ano passado ou para a questão do meio

ambiente ou para a questão da gripe suína, não há solução local. Há um problema

global, e é dever da cidade ou do governo do Estado dar solução para aquele

problema que é global. Então, tentamos dar soluções para problemas ambientais ou

para problemas da saúde que são locais, que são frágeis para enfrentar problemas

de natureza global, universal. Aí fica a cidade ou o Estado correndo atrás, e não

consegue alcançar. Temos que colocar soluções mundiais para questões globais.

Há também uma pergunta da Adriana sobre os jovens, que menciona essa tentativa

de promover as dimensões da origem do destino, do passado e do futuro ao lado do

presente. Vou englobar todas as perguntas na do João Basílio da Costa, de Formiga,

sobre a invasão das culturas estrangeiras. A invasão das culturas estrangeiras sobre

nós deve-se ao encurtamento de distâncias, seja pelos aviões, seja pela capacidade

de mobilização rápida, seja pela internet, porque estamos muito mais vizinhos da

cultura estrangeira que da cultura que está ao meu lado. A verdade é essa. Junto a

isso há uma questão de globalização, que é a imposição de um discurso hegemônico

sobre os demais discursos culturais. Aí teríamos, para enfrentar esse presente da

globalização, que adotar a estratégia do século XVI, a estratégia portuguesa, que é

considerar todos no mesmo pé de igualdade.

Mundialização é diferente de globalização. Globalização é discurso cultural de uma

fonte hegemônica que avassala todos os demais. Mundialização é como se os vários

discursos culturais pudessem dialogar em pé de igualdade. A invasão estrangeira

deve-se à perda da dimensão do mundo para entrar na dimensão de um discurso

único global e desse encurtamento de distância que nos fez aproximar muito mais do

estrangeiro que do vizinho e que nos faz perder a dimensão do local. As outras

perguntas estão encaixadas nessa resposta. Essas são as minhas considerações
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finais. Muito obrigado.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Sr. Carlos Antônio. Com a palavra, o Sr. Maurício

Laguardia Campomori, para responder às perguntas e fazer suas considerações

finais.

O Sr. Maurício Laguardia Campomori - Obrigado. Recebi um conjunto de perguntas

e considero que a do Marcelo já foi respondida pelo Carlos Antônio. A Maria Tereza

Penna afirma, em seu texto, que “as culturas de rua estão aí e vieram para ficar.

Como o Estado vê essa manifestação e que políticas públicas pretende adotar que

não sejam sob as premissas de uma visão assistencialista?”. Curioso e ótimo lembrar

que as culturas de rua estão aí e que vieram para ficar. Na década de 1960, a

inovação, o que havia de novo no mundo foi feito pelas classes médias, pela

juventude nas universidades ou nos movimentos culturais. Hoje, há uma ascendência

dos movimentos populares. As comunidades periféricas estão assumindo uma grande

força, e isso é muito saudável. Como o Estado vê essas manifestações eu não sei.

Não pertenço ao Estado, não sou representante do Estado, apesar de ser funcionário

público. Represento o Estado apenas em minha função como professor. Sobre as

políticas públicas que podem ser adotadas sem as premissas de uma visão

assistencialista, acho que vou responder chegando a outros questionamentos. O

Paulo Soares pergunta por que tenho medo de a cultura virar projeto social ou se

acho que as conferências estão levando as discussões para esse fim. O Diego

Nogueira pergunta por que os recursos das leis de incentivo à cultura estão

subordinados às avaliações das empresas. Se os impostos são da sociedade, o que

justifica a subordinação às empresas? Podemos dar uma resposta conjunta. As

políticas públicas que podem ser verdadeiramente efetivas para essas questões são

aquelas que promovem a diversidade e o acesso. Esses são os dois gargalos na área

de política pública cultural.

A discussão sobre diversidade é ampla. O José Márcio foi muito feliz em suas

observações a esse respeito. Temos que diferenciar diversidade de diferença. Não

podemos continuar cultuando apenas a diferença; temos que fazer com que essas

coisas interajam a fim de que tenhamos realmente um ambiente diverso o suficiente

para haver frutos. Precisamos privilegiar o acesso. As leis federal e estadual de
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incentivo ainda hoje passam por processos de reformulação. Elas ainda fazem um

tipo de desserviço a alguns setores culturais e são muito efetivas na preservação de

patrimônio. Esse realmente é um avanço significativo dos 20 últimos anos. Desde que

as leis de incentivo surgiram, houve um grande avanço na preservação do patrimônio,

um forte desenvolvimento. Nas manifestações culturais e artísticas, como cinema,

teatro e música, observo que algumas têm se viciado no sistema de leis de incentivo,

que, muitas vezes - para não dizer na totalidade - baseiam-se apenas em prestações

de contas, sendo essas o único resultado a ser apresentado. Uma prestação de

contas detalhadíssima, que chega aos centavos, em muitos casos, não apresenta o

resultado em termos efetivos: o projeto teve penetração? Ampliou o acesso? Hoje, o

grande desafio é fazer o projeto pelo projeto. Não vou chegar ao ponto de falar o

mesmo que a Marta Porto. Ela diz que o grande problema da cultura é o embate com

o social. Temos que discutir essa situação e tirar a perspectiva do assistencialismo. É

preciso discutir cultura com base nos preceitos de cultura, e não em políticas sociais

que cubram buracos de políticas governamentais com políticas culturais. Acho que

não se deve fazer isso. E acho que devemos tentar fazer com que as políticas se

voltem para a questão de diversidade e ampliação de acesso. A partir daí, acho que

temos grandes possibilidades de fazer com que tudo tenha mais efetividade ao longo

do tempo. É claro que essa minha resposta é simplista, é resumida.

Peço desculpas por não ter a responsabilidade de responder isso mais

detalhadamente, mas, ao longo do tempo, tentarei responder pessoalmente por “e-

mail” às perguntas que me foram formuladas. No “site” haverá um contato à

disposição para continuarmos discutindo o assunto, que é do interesse de todos.

Desejo muito sucesso para todos os participantes na continuação da conferência.

Muito obrigado.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, a Sra. Ana Flávia Machado, para dar suas

respostas e fazer suas considerações finais.

A Sra. Ana Flávia Machado - Na verdade, já autorizamos o pedido de divulgação

dos “slides”. Prefiro responder às três perguntas por “e-mail”, porque pedem um nível

de detalhamento que não terei condições de desenvolver em menos de 5 minutos,

mas todas serão respondidas ainda esta semana. Mais uma vez, agradeço o convite
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e desejo a todos um bom trabalho. Obrigada.

A Sra. Munira Molaib - Meu nome é Munira, de Teófilo Otoni, e represento a região

do Mucuri. Gostaria de perguntar se seria possível disponibilizar também as

perguntas e as respostas que você vai passar por “e-mail”.

A Sra. Ana Flávia Machado - Sim, sem problema.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, a Sra. Maria Helena Cunha, para dar suas

respostas e fazer suas considerações finais.

A Sra. Maria Helena Cunha - Chegaram duas questões que responderei

rapidamente. Uma vai me ajudar, porque se refere a um tema que pulei, sobre o qual

falei muito rapidamente, em virtude da necessidade de diminuição do tempo. A

primeira é: “Que ações estão sendo feitas pelo primeiro setor, ou seja, pelo poder

público, para a aproximação do segundo setor, dos empresários? Há pessoas do

segundo setor presentes na conferência?”.

Não saberia responder se existem ou não pessoas do setor representadas aqui na

conferência. A partir do momento em que o poder público passa a regulamentar e a

investir de certa forma em determinado setor, com certeza isso já é uma forma de

regulamentar e de aproximar ou de criar formas de estabelecer parceria também com

o segundo setor. Nesse sentido, acredito não só na área cultural, mas também em

outros setores da sociedade.

A partir do momento em que o próprio setor público passa a ter um investimento e

uma questão regulamentadora em relação à área da cultura, essa é uma forma

também de o próprio setor acreditar e investir. Acredito que isso é possível.

A segunda questão é relativa à educação. E aí reforço as palavras do Maurício.

Para mim, a questão da educação é um ponto fundamental. A educação como

acesso ao conhecimento é oportunidade de escolha. Isso é fundamental num

processo de uma sociedade democrática. A questão da educação, seja ela formal ou

informal, é fundamental para a construção de uma sociedade mais igualitária.

Para encerrar minha fala, citarei um trecho do Alcione Araújo, sobre a questão da

educação, que diz: “Educar não é apenas qualificar para o emprego, nem arte é

apenas adorno que aguça a sensibilidade. Há uma dimensão humana que, sem

educação e cultura, nada agrega como experiência coletiva, nem alcança a plenitude
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como experiência individual, capaz de discernir e ser livre para escolher. Sem isso

não podemos dizer que somos realmente humanos”. Faço dessas as minhas palavras

de encerramento.

O Sr. Coordenador - A coordenação convida todos para os grupos de trabalho que

acontecerão a partir das 14 horas, nos seguintes locais. Grupo 1 - Eixo 1: “Produção

simbólica e diversidade cultural”. Coordenadores: Patrícia Avellar, da Fundação

Clóvis Salgado, e Sérgio Lélis, da Fundação de Arte de Ouro Preto. Local: auditório

da Escola do Legislativo, na Av. Olegário Maciel, 2.161. Grupo 2 - Eixo 2: “Cultura,

cidade e cidadania”. Coordenadores: Fabíola Farias, da Superintendência de

Bibliotecas, e Fernando Almeida, da ONG Núcleo Cidade Futuro. Local: Espaço

Cultural José Aparecido de Oliveira, “hall” do Palácio da Inconfidência. Grupo 3 - Eixo

3: “Cultura e desenvolvimento sustentável”. Coordenadores: José Oliveira Júnior, do

Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculos de Diversões do Estado de Minas

Gerais, e Vera Chacham, do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico.

Local: Plenarinho I, no SE do Palácio da Inconfidência. Grupo 4 - Eixo 4: “Cultura e

economia criativa”. Coordenadores: Eliane Parreiras, da Secretaria de Estado de

Cultura, e Marta Procópio, da Fundação João Pinheiro. Local: Sala 2 da Escola do

Legislativo. Grupo 5 - Eixo 5: “Gestão e institucionalidade da cultura”. Coordenadores:

Rodrigo Barroso, da Fundação Municipal de Cultura, e Clarice Libânio, da ONG

Favela é Isso Aí. Local: Salão Nobre.

Antes de encerrar a reunião, gostaria de lembrar à Presidente da Comissão de

Cultura, às senhoras e aos senhores que esse tema é muito importante. Durante

nove anos, na minha juventude, fui animador de festas. Lembro-me desse tempo

glorioso. Muito me alegra ter sido animador de festas e das crianças.

Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Vanderlei Jangrossi) - 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

logo mais, às 14 horas, e para a especial também de hoje, às 20 horas, nos termos

do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 70ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 4/12/2009

Presidência da Deputada Gláucia Brandão

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - 1º Painel:

Composição da Mesa - Palavras da Sra. Presidente - Esclarecimentos sobre a

dinâmica dos trabalhos - Palavras da Sra. Márcia Bethânia - Suspensão e reabertura

da reunião - Apresentação artística - Apresentação dos relatórios dos grupos de

trabalho - Leitura do documento final proposto e apresentação de destaques -

Votação do Documento Final, salvo destaques e moções - Apresentação e votação

de moções - Discussão e votação dos destaques - 2º Painel: Composição da Mesa -

Apresentação, discussão e votação de novas propostas e de destaques - Eleição de

Delegados - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Doutor Viana - Arlen Santiago - Carlin Moura - Domingos Sávio - Gláucia Brandão -

Gustavo Valadares - João Leite - Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses - Vanderlei

Jangrossi - Wander Borges.

Abertura

A Sra. Presidente (Deputada Gláucia Brandão) - Às 9h1min, declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

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

reunião anterior.

Ata

- O Deputado João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

A Sra. Presidente - Destina-se esta reunião à realização da II Conferência Estadual

de Cultura, com a apresentação, discussão, votação e aprovação das propostas dos

eixos temáticos, apresentação e votação de moções e eleição dos delegados e

delegadas que representarão o Estado de Minas Gerais na II Conferência Nacional

de Cultura.
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1º Painel

Composição da Mesa

A Sra. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa a Exma. Sra.

Márcia Bethânia, Secretária Municipal de Cultura de Diamantina; os Exmos. Srs.

Cassiano Alves Maçaneiro, Relator do Grupo 1 - Produção Simbólica e Diversidade

Cultural -; e Douglas de Carvalho Henriques, Relator do Grupo 2 - Cultura, Cidade e

Cidadania -; a Exma. Sra. Fabíola Farias, representante da Superintendência de

Bibliotecas e Coordenadora do Grupo 2; o Exmo. Sr. José de Oliveira Júnior,

representante do Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculo de Diversões do

Estado de Minas Gerais - Sated-MG - e Coordenador do Grupo 3 - Cultura e

Desenvolvimento Sustentável -; as Exmas Sras. Eliane Parreiras, representante da

Secretaria de Estado de Cultura e Coordenadora do Grupo 4 - Cultura e Economia

Criativa -; e Clarice Libânio, representante da ONG Favela É Isso Aí e Coordenadora

do Grupo 5 - Gestão e Institucionalidade da Cultura -; e o Exmo. Sr. Rômulo Duque,

Presidente do Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais - Sinparc -,

representando a sociedade civil.

Palavras da Sra. Presidente

Agradecemos a participação de todos e os parabenizamos pelo profícuo trabalho de

ontem, assim como por seu compromisso; alguns grupos permaneceram nesta Casa

até as 22 horas. Na pessoa do nosso Presidente, Alberto Pinto Coelho, agradecemos

à Casa, à consultoria, ao GPI, aos funcionários desta Casa, à Mesa diretora, à TV

Assembleia.

Hoje trabalharemos com a perspectiva de eleger as quatro propostas que

consideramos prioritárias no Estado de Minas Gerais, em cada eixo temático, e que

serão encaminhadas para subsidiar a Conferência Nacional de Cultura, objetivando

dar visibilidade àquilo que Minas Gerais compreende ser importante para o Brasil

estabelecer como política pública, que vai realmente contribuir para o

desenvolvimento cultural do país e de Minas. Também encaminharemos à Secretaria

de Estado, ao governo estadual, as prioridades no âmbito estadual, o que

consideramos importante, essencial e fundamental para a política estadual no que

tange à cultura.
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O que nós queremos realmente é universalizar o acesso à produção e à fruição dos

bens materiais e imateriais no âmbito da cultura. Queremos democratizar o acesso,

valorizar e divulgar as diferentes manifestações, proteger e promover a nossa

diversidade cultural; queremos financiamento público para implementar as políticas

públicas e maior articulação dos setores; queremos uma articulação maior do

governo, o primeiro setor, com a sociedade civil organizada, com a iniciativa privada,

em relação a uma sinergia que potencialize o desenvolvimento cultural do Brasil e de

Minas Gerais. A responsabilidade é nossa. Fico feliz de ver esta Casa ampliar cada

vez mais o seu diálogo com a sociedade civil, para que possamos ouvir aquelas

pessoas que estão na ponta, que vivenciam, que pensam a cultura, que trabalham

pela cultura, que fazem a cultura e que estarão comprometidas com a elaboração dos

sistemas nacional, estadual e municipal de cultura.

Queremos que todos saiam daqui convictos de que valeu a pena essa intervenção

e de que a nossa contribuição será importante para o desenvolvimento da cultura em

Minas Gerais, nos Municípios de vocês e no Brasil. É com muita alegria que iniciamos

os nossos trabalhos nesta manhã.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

A Sra. Presidente - A Presidência informa aos participantes que esta plenária terá a

seguinte dinâmica: leitura pelos participantes dos documentos de proposta dos

grupos de trabalho; apresentação pelos coordenadores dos relatórios dos grupos de

trabalho; leitura pela Mesa da proposta do documento final; apresentação dos

pedidos de destaque. A Presidência vai anunciar o número de cada proposta, e a

Mesa receberá, de proposta por proposta, os pedidos de destaque, os quais deverão

ser feitos oralmente, através dos microfones do Plenário. Os destaques podem ser

feitos para suprimir ou modificar a proposta. A fim de agilizar os trabalhos, a

Presidência solicita aos participantes que as alterações propostas sejam substanciais,

de conteúdo, evitando-se mudanças pouco significativas. Os destaques serão feitos

quanto ao conteúdo. A redação ficará a cargo de uma comissão da Consultoria, que

trabalhará no aprimoramento da proposta. Portanto, não precisamos nos prender à

redação, mas ao conteúdo, à essência da proposta. Se houver proposta de mudança,

há supressão. Até às 10 horas, poderão ser apresentadas novas propostas, desde
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que sejam formalizadas por escrito e subscritas por, no mínimo, 25% dos votantes

presentes, observado o limite de duas propostas por eixo temático, conforme o § 3º

do art. 14 do Regimento. Portanto, se houver proposta a ser incluída, temos o prazo

até às 10 horas, e cada proposta deverá ter a assinatura de 25% dos votantes.

Depois verificaremos quantos delegados teremos para chegar à percentagem de

25%. Veremos quantas assinaturas serão necessárias. No início dos nossos

trabalhos, faremos o quórum da plenária.

Aprovado o relatório, salvo destaques, será concedida a palavra por até 2 minutos

aos delegados e delegadas para o encaminhamento da votação dos destaques,

alternando-se um favorável e outro contrário à proposição, se houver divergência.

Iniciado o regime de votação, não será permitida a apresentação de questões de

ordem.

As moções apresentadas na plenária final deverão conter, no mínimo, 25% de

assinaturas do total dos delegados presentes e ser entregues à assessoria técnica

dos trabalhos, impreterivelmente, até as 10 horas. Portanto, novas propostas e

moções serão apresentadas até as 10 horas, com 25% de assinaturas dos

delegados. Esgotados os destaques, serão votadas as novas propostas e as moções.

Em seguida, serão priorizadas até quatro propostas de âmbito nacional a ser

encaminhadas à II Conferência Nacional de Cultura.

Pergunto à plenária se entendeu o processo de trabalho de hoje.

O Sr. Paulo da Silva Soares - É muito simples. Como vamos entregar isso às 10

horas, se os Delegados - no caso, o meu grupo - estão espalhados? Colocaremos

mais cadeiras? É humanamente impossível encontrar 25 pessoas.

A Sra. Presidente - O quórum de 25% será estabelecido. Mais cadeiras estarão

disponíveis. Há assentos aqui na frente e ao lado. Gostaria que todos ficassem no

Plenário. Quem tiver o cartão amarelo, que será delegado, pode descer, de modo a

facilitar a sua participação.

Um participante - Com licença, gostaria apenas de pedir às pessoas do Grupo 3

que se dirigissem aqui para baixo, porque estamos com um problema em relação à

inclusão das propostas. No final, pouco mais de 20 pessoas ficaram no nosso grupo,

e o resultado ficou prejudicado. Teremos de elaborar um novo documento e colher a
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assinatura de 25% dessas pessoas para validá-lo. Precisamos que vocês estejam

conosco.

A Sra. Presidente - Tenho a impressão de que nem todos caberão neste Plenário.

Mas haverá pessoas para fazer a contagem e microfone nas duas galerias. Que

permaneçam aqui embaixo apenas os votantes e quem é delegado e tiver o cartão

amarelo. Suspenderemos a reunião por 20 minutos, para que todos façam a leitura

das propostas do documento final e recolham as assinaturas para a apresentação

das novas propostas.

Palavras da Sra. Márcia Bethânia

Bom-dia a todos e a todas. Hoje é um dia muito importante para nós, porque é o

resultado de um longo processo de construção social. O trabalho realizado por cada

um de nós nos Municípios, de mobilização, articulação e reflexão das condições de

estruturação de políticas públicas de cultura, hoje será coroado com questões

importantes.

Estava olhando daqui de cima e pude perceber um público relativamente maduro.

São pessoas que têm uma longa jornada de construção. Lembro-me bem da primeira

conferência, nesta Casa, quando a última plenária foi bastante tumultuada, cheia de

grupos, de reivindicação, de moção. Houve momentos em que quase quisemos ir

embora. Temos a experiência da primeira conferência e hoje estamos na segunda.

Acredito que daremos conta. Esperamos que a Mesa dê conta do seu papel de dirigir

bem esta plenária. Obviamente contamos também com a contribuição de todos. Muito

obrigada.

A Sra. Presidente - Com a palavra, o Sr. Paulo da Silva Soares.

O Sr. Paulo da Silva Soares - Quero dizer ao pessoal do Grupo 3 que estamos

reunidos ali fora para discutir as questões de ontem. Se vocês puderem nos encontrar

lá no fundo, será importante para nós.

Suspensão da Reunião

A Sra. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 20 minutos para

entendimentos. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

A Sra. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
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Apresentação Artística

A Sra. Presidente - Neste momento, assistiremos a uma apresentação artística da

Caravana de Reis Associação Santana de Sete Lagoas. Sejam bem-vindos a esta

Casa, que é a casa de vocês.

- Procede-se à apresentação artística.

A Sra. Presidente - Agradecemos a participação da Caravana de Reis Associação

Santana de Sete Lagoas. Com a palavra, o Sr. Geraldo Magela.

O Sr. Geraldo Magela Marques Correia - Bom-dia a todos. Em nome da Caravana

de Reis Associação Santana de Sete Lagoas, agradeço o carinho de todos vocês.

Estamos aqui hoje pela primeira vez, para surpresa de alguns. É com muito carinho

que, neste ano, mais uma vez, levantamos essa manifestação de Santo Reis. Já

estamos no mês do Natal, que é o mês de dezembro, muito importante para todas as

caravanas do Estado de Minas e do País inteiro que comemoram essa produção.

Mais uma vez, em dezembro, aproximando-se o Natal, no mês da confraternização,

das crianças e da família, atendemos ao convite da administração, da Jaciara, a

quem agradecemos, e participamos com você deste evento. Viemos de Sete Lagoas,

e nos atrasamos um pouco por causa do trânsito, mas deu tudo certo. Agradeço a

todos o carinho. Agradeço a todas as autoridades.

Fizemos essa simples representação da Caravana de Folia de Reis levantando

esse estandarte para que, a partir do Natal, visitemos todas as casas que montam o

presépio e, com muito carinho, nos recebem em Sete Lagoas e na região.

Agradecemos o convite. Esta caravana perpetua a tradição há mais de meio século.

É uma tradição de família, que passa de pai para filho. Essa menina que está com a

bandeira é minha filha e carrega essa tradição que passamos uns para os outros.

Participamos de alguns eventos até fora do Estado de Minas. Tivemos um convite

para participar, em Aparecida, nos dias 16 e 17 de janeiro, do Encontro Nacional das

Caravanas de Folia de Reis. Estamos levando o nome de Minas Gerais, essa tradição

do folclore de Minas, para outros Estados do Brasil. Com certeza, estamos sendo

vistos no mundo inteiro. Agradeço muito o carinho. Agradeço à Jaciara o convite.

Agradeço a todos os organizadores deste evento. Em nome da Caravana de Folia de

Reis, muito obrigado.
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A Sra. Presidente - A Secretaria de Estado de Cultura e a Assembleia Legislativa

agradecem a participação dessa caravana. Desejamos sucesso e que Deus continue

iluminando-os, lhes dando saúde e alegria para manterem essa tradição tão

importante para a cultura de Minas Gerais. Desejamos sucesso nas festividades de

final de ano.

O Sr. Geraldo Magela Marques Correia - Muito obrigado. Nosso tempo é curto,

encerraremos a nossa participação. Agradecemos a todos de coração. Sairemos

celebrando esse hino, que é uma oração cantada, e o oferecemos a todos.

A Sra. Presidente - Agradeço à Jaciara por lhes ter feito o convite e pela

participação.

Solicitamos aos delegados que retornem a seus assentos para procedermos à

verificação do quórum. Solicitamos aos delegados portadores dos cartões amarelos

que os levantem para procedermos à contagem do número de cartões para efeito de

quórum.

São 276 delegados, e 25% do total correspondem a 69. Portanto, a nova proposta e

a moção deverão conter, no mínimo, 69 assinaturas para serem encaminhadas.

Lembramos que são 2 propostas por eixo temático, ou seja, pelo menos 10

propostas. São duas nacionais, para serem encaminhadas para a Conferência

Nacional, e duas para serem encaminhadas ao Estado.

Apresentação dos Relatórios dos Grupos de Trabalho

A Sra. Presidente - Farão uso da palavra, neste momento, os coordenadores dos

grupos de trabalho, para apresentação dos relatórios de atividades do seu grupo.

Cada um disporá de até 3 minutos para a sua intervenção.

- Procede-se à apresentação dos relatórios dos grupos de trabalho.

Leitura do Documento Final Proposto e Apresentação de Destaques

A Sra. Presidente - Passamos agora à parte mais importante, que é a apreciação

das propostas encaminhadas por cada eixo temático. Aviso-os que nossa prioridade,

neste momento, é aprovar o documento, que será encaminhado ao Estado e à

Conferência Nacional. Posteriormente, teremos tempo para o encontro das pessoas

das macrorregiões, tanto da sociedade civil organizada como do poder público, para

que façamos, nos grupos, a eleição dos delegados que representarão Minas.
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- Procede-se à leitura do documento final proposto e à apresentação de destaques.

Votação do Documento Final, salvo Destaques e Moções

A Sra. Presidente - Neste momento, apreciaremos o relatório final, salvos os

destaque e as moções. Em votação, o Documento Final, salvo destaques e moções.

Quem estiver de acordo com as propostas que não foram destacadas, levante seu

cartão. (- Pausa.) Favor abaixar. Contrários. (- Pausa.) Abstenções. (- Pausa.) Está,

portanto, aprovado o Documento Final, salvo destaques e moções.

Apresentação e Votação de Moções

A Sra. Presidente - Neste instante, passaremos à votação das moções e, depois,

dos destaques.

- Procede-se à apresentação e à votação das moções.

Discussão e Votação dos Destaques

A Sra. Presidente - Passaremos, agora, à discussão e votação dos destaques.

- Procede-se à discussão e votação dos destaques.

2º Painel

Composição da Mesa

A Sra. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa a Exma. Sra.

Márcia Bethânia; os Exmos. Srs. Cassiano Alves Maçaneiro, Relator do Grupo 1;

Douglas de Carvalho Henriques, Relator do Grupo 2; José de Oliveira Júnior; Zeca

Maurício, representante do Circuito Turístico Caminhos do Sul de Minas e Relator do

Grupo 4; e a Exma. Sra. Fátima Aparecida Ferreira, representante do Conselho

Municipal de Cultura de Barbacena e Relatora do Grupo 5.

Apresentação, Discussão e Votação de Novas Propostas e de Destaques

A Sra. Presidente - Neste momento, passaremos à apresentação e apreciação de

novas propostas e de destaques.

- Procede-se à apresentação, discussão e votação de novas propostas e de

destaques.

A Sra. Presidente - Parabenizo e agradeço por passarmos desta primeira fase.

Creio que foi democrática e participativa. Às vezes a Mesa tem que agilizar os

trabalhos, mas agradeço a contribuição de todos na aprovação das emendas para a

Conferência Nacional.
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Eleição de Delegados

A Sra. Presidente - A Presidência informa que a delegação de Minas Gerais para a

II Conferência Nacional de Cultura terá a seguinte composição, conforme o

regimento: “Art. 19 - A delegação de Minas Gerais para a II Conferência Nacional de

Cultura, eleita na Conferência Estadual, observados os anexos do Regulamento da II

Conferência Estadual e da Nacional, terá a seguinte composição: I - dois terços de

representantes da sociedade civil, eleitos na II Conferência Estadual, conforme

distribuição constante no Anexo 1; II - um terço de representantes governamentais,

conforme distribuição constante no Anexo 2. Importante: somente poderá concorrer à

delegação nacional aquele delegado que, além de ter efetuado sua inscrição prévia:

a) tiver sua participação comprovada em um dos grupos de trabalho; b) estiver

presente nesta plenária final - Art. 17 do Regimento Interno. Art. 20 - A eleição dos

delegados da sociedade civil levará em conta o critério de divisão macrorregional de

planejamento do Estado, de modo a garantir a representação de todas as regiões na

delegação de Minas Gerais à II Conferência Nacional de Cultura, assegurada uma

vaga ao Município de Belo Horizonte, conforme distribuição constante no Anexo 1.

Parágrafo único - Para os fins da divisão referida no “caput”, a Região Metropolitana

de Belo Horizonte - RMBH - será considerada região, destacada da macrorregião

central. Se não houver candidato para preenchimento de alguma vaga, será aplicada

a regra definida no Regimento Interno. Art. 21 - Se não houver candidato para

preenchimento de alguma vaga, da sociedade civil ou do poder público, a Comissão

Organizadora procederá ao remanejamento desta, observando-se, alternadamente,

os critérios de contingente populacional - conforme Anexo 3 - e de índice de

mobilização por macrorregião de planejamento do Estado. § 1º - O índice de

mobilização será apurado observando-se a proporção de Municípios que se reuniram

em conferências municipais ou intermunicipais por macrorregional de planejamento,

conforme Anexo 4. § 2º - O remanejamento de vaga não preenchida observará a

sequência prevista no Anexo 5, sendo vedada, quando da alternância dos critérios de

distribuição, a atribuição de nova vaga remanescente a uma mesma macrorregional

de planejamento, incluída a RMBH, até que todas as macrorregionais tenham sido

contempladas.
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A eleição dos delegados à II Conferência Nacional de Cultura ocorrerá por categoria

de representação da seguinte forma: 1 - esta plenária final se dividirá em subgrupos,

seguindo a divisão macrorregional de planejamento do Estado e levando em

consideração se o delegado representa o poder público ou a sociedade civil; 2 - em

cada subgrupo será apresentada a lista de candidatos inscritos para delegados à II

Conferência Nacional; 3 - cada candidato inscrito defenderá sua candidatura em até 2

minutos; 4 - os participantes votam nos candidatos mediante a apresentação do

cartão de votação; 5 - em caso de empate, será considerado eleito o candidato de

maior idade; 6 - somente poderão participar dos subgrupos de eleição os

participantes credenciados como delegados e habilitados a participar da plenária final;

7 - os candidatos não eleitos serão considerados suplentes, respeitando-se o número

de votos recebidos de cada um.”

Farei a leitura dos delegados eleitos. Solicito que ocupem os seus lugares, a fim de

encerrarmos esta Conferência com chave de ouro. Vocês foram dez, mil. Todos estão

de parabéns.

- Procede-se à eleição dos Delegados, que fica composta pelos seguintes

membros:

II CONFERÊNCIA ESTADUAL DA CULTURA

RELAÇÃO DE DELEGADOS À CONFERÊNCIA NACIONAL

REGIÃO: ALTO PARANAÍBA

CANDIDATOS DO PODER PÚBLICO

NOME CIDADE

Walter Ogawa Silva - Titular Araxá

Débora Arantes Afonso Francisco (1º Suplente) Araxá

Rosa Maria Ferreira da Silva (2º Suplente) Patos de Minas

Flávio de Freitas Arvelos (3º Suplente) Patrocínio

CANDIDATOS DA SOCIEDADE CIVIL

NOME CIDADE

Marcelo José de Almeida - Titular Araxá

Vane Pimentel Matias - Titular Patos de Minas

Cynthia Rocha Verçosa – Titular Araxá
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Paulo César Silva (1º Suplente) Patrocínio

Santo Christo da Silva (2º Suplente) Araxá

Ivan Jotta Pereira de Paula (3º Suplente) Araxá

REGIÃO: CENTRAL

CANDIDATOS DO PODER PÚBLICO

NOME CIDADE

Francisco de Assis Gonzaga da Silva – Titular Ouro Preto

Cléa Geralda da Silva Fiuza (Suplente) Curvelo

CANDIDATOS DA SOCIEDADE CIVIL

NOME CIDADE

Frederico Furtado – Titular Barbacena

Hudson Augusto Silva – Titular Mariana

Douglas de Carvalho Henriques – Titular Conselheiro Lafaiete

Thaís Cristianne Rodrigues de Freitas (1° Suplente) Barão de Cocais

Terezinha J. C. Sanguinete (2° Suplente) Diamantina

Maria de Fátima Coelho e Castro (3° Suplente) Morro da Garça

Fátima Aparecida Ferreira (4ª Suplente) Barbacena

Débora Dias dos Santos (5ª Suplente) São João del Rey

Luciene Maria de Alcântara (6ª Suplente) Diamantina

REGIÃO: CENTRO-OESTE

CANDIDATOS DO PODER PÚBLICO

NOME CIDADE

Maria R. de Andrade O. Figueiredo – Titular Formiga

Renata de Paulo (1º Suplente) Pains

Afonso de Castro Gonçalves (2º Suplente) Maravilhas

CANDIDATOS DA SOCIEDADE CIVIL

NOME CIDADE

Amilton José Rabelo – Titular Cláudio

Joe Bazílio Costa – Titular Formiga

Ivanir Marcos Avelar – Titular Formiga

Edson de Lacerda Lemos Sobrinho (Suplente) Conceição do Pará
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REGIÃO: JEQUITINHONHA

CANDIDATOS DO PODER PÚBLICO

NOME CIDADE

Dante Geraldo Guedes de Carvalho – Titular Senador Modestino Gonçalves

Gilmar Luiz dos Santos (Suplente) Virgem da Lapa

CANDIDATOS DA SOCIEDADE CIVIL

NOME CIDADE

Amaury  Aparecido Ferreiro Silva - Titular Minas Novas

Mônica Barreto Pereira - Titular Virgem da Lapa

Munira Molaib - Titular Teófilo Otoni

REGIÃO: MATA

CANDIDATOS DO PODER PÚBLICO

NOME CIDADE

Rosângela Moreira Lima Costa - Titular Leopoldina

Aeliton Vitor Ferreira (1° Suplente) São Miguel do A nta

Adriana de Souza (2° Suplente) Durandé

CANDIDATOS DA SOCIEDADE CIVIL

NOME CIDADE

Fabrício Souza Santos - Titular Manhumirim

Elizabeth Geralda Valadares - Titular Urucânia

Jefferson da Silva Januário - Titular Juiz de Fora

José Maria Lott Fam (1° Suplente) São João Nepomucen o

Elisângela Pires da Silva (2° Suplente) Juiz de Fora

Letícia Ferreira Corrêa (3° Suplente) Leopoldina

REGIÃO: NOROESTE

CANDIDATOS DO PODER PÚBLICO

NOME CIDADE

Alexandre de Oliveira Gama - Titular Paracatu

CANDIDATOS DA SOCIEDADE CIVIL

NOME CIDADE

NÃO HOUVE CANDIDATURA
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OBS.: Vagas remanejadas para a Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH;

Triângulo Mineiro e Sul de Minas (Conforme artigo 21 do Regimento Interno da

Conferência)

REGIÃO: NORTE

CANDIDATOS DO PODER PÚBLICO

NOME CIDADE

Miraides Cordeiro dos Santos - Titular Montezuma

Eurípedes Xavier Souto (Suplente) Montes Claros

CANDIDATOS DA SOCIEDADE CIVIL

NOME CIDADE

Rodrigo Fernandes de Paula - Titular Montes Claros

Geraldo Euler Lopes de Almeida - Titular São João da Ponte

Marileide Alves Pinheiro - Titular Taiobeiras

Simone de Cássia Fernandes (1° Suplente) São João da  Ponte

Francisco Charles Veríssimo da Silva (2° Suplente) V arzelândia

Hozana Antunes da Silva (3° Suplente) Espinosa

Durval Santos (4° Suplente) Montes Claros

Silma Alves Pereira (5° Suplente) Taiobeiras

REGIÃO: RIO DOCE

CANDIDATOS DO PODER PÚBLICO

NOME CIDADE

Amir José de Melo - Titular Coronel Fabriciano

Elizeu Gabriel (1° Suplente) Governador Valadares

Alysson Dário Lopes Martins (2° Suplente) Caratinga

Sinésio da Silva Bina (3° Suplente) Ipatinga

CANDIDATOS DA SOCIEDADE CIVIL

NOME CIDADE

Edmilson da Silva Peres - Titular Ipatinga

Shirley de Oliveira - Titular Governador Valadares

Joaquim Lister Gonçalves - Titular Resplendor

Anderson Teodoro Aguiar da Silva (1° Suplente) Itamb acuri
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Roberto Iokel do Nascimenton (2° Suplente) Coronel F abriciano

Wanderlan de Souza Bastos (3° Suplente) Caratinga

Wenderson Godoi dos Santos (4° Suplente) Ipatinga

Vinicius Souza Faria (5° Suplente) Ubaporanga

Júlio César Rosa Souza (6° Suplente) Coronel Fabrici ano

REGIÃO: METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

CANDIDATOS DO PODER PÚBLICO

NOME CIDADE

Rodrigo Barroso Fernandes - Titular Belo Horizonte

Leila Iris Borges da Cruz -Titular (vaga remanejada M. Público) Betim

Angélica Grellmann Breunig (1ª Suplente) Pedro Leopoldo

Paulo da Silva Soares (2º Suplente) Betim

CANDIDATOS DA SOCIEDADE CIVIL

NOME CIDADE

Gibran Muller Carvalho Lage - Titular Santa Luzia

João Bosco Alves da Silva - Titular Belo Horizonte

José Rodrigues Leão - Titular São José da Lapa

Luciene Lemos - Titular Pedro Leopoldo

José de Oliveira Júnior - Titular (vaga remanejada - Noroeste) Belo Horizonte

Makota Kizandembu Kiamaza (1° Suplente) Belo Horizon te

Eliane Baltazar da Costa (2° Suplente) Ribeirão das Neves

Valdemar Frederico da Silva Júnior (3° Suplente) Bet im

Sérgio Ricardo Fraga Rios (4º Suplente) Belo Horizonte

José Augusto da  Silva  (5º Suplente) Nova Lima

Geovani Barbosa da Silva (6ª Suplente) Belo Horizonte

REGIÃO: SUL

CANDIDATOS DO PODER PÚBLICO

NOME CIDADE

Rafael de Camargo Huhn - Titular Pouso Alegre

Dulcinéa Santos Carvalho (Suplente) Varginha

CANDIDATOS DA SOCIEDADE CIVIL
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NOME CIDADE

Platinny Dias de Paiva - Titular Machado

Giovanni R. Dias - Titular Poços de Caldas

Marcelo Lacerda - Titular Cambuquira

Cinara Soares Caetano Zanoni -Tit.(vaga remanejada-Noroeste) S.Sebastião Paraíso

Cassiano Alves Maçaneiro (1° Suplente) Varginha

Luís Gustavo Ribeiro Noronha (2° Suplente) Brazópoli s

Andressa Iza Gonçalves (3° Suplente) Três Corações

REGIÃO: TRIÂNGULO

CANDIDATOS DO PODER PÚBLICO

NOME CIDADE

Rodrigo Mateus de Oliveira Signorelli - Titular Uberaba

Paulo Miranda (Suplente) Uberaba

CANDIDATOS DA SOCIEDADE CIVIL

NOME CIDADE

Marco Aurélio Faria Coelho - Titular Araguari

Talles Pereira Lopes - Titular Uberlândia

André Azevedo da Fonseca - Titular Uberaba

Gabriella Gomes Rosa- Titular (vaga remanejada - Noroeste) Ituiutaba

Maria Virginita de Oliviera (1° Suplente) Ituiutaba

CANDIDATOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

NOME CIDADE

Gláucia Brandão - Titular Ribeirão das Neves

Domingos Sávio (Suplente) São Tiago

CANDIDATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME CIDADE

Cesaria Alice Macedo - Titular Belo Horizonte

Sérgio Lélis Santiago - Titular Belo Horizonte

Luciana Corrêa - Titular Belo Horizonte

Raul Abu-Jamra (1º Suplente) Belo Horizonte

Fabíola Farias (2º Suplente) Belo Horizonte
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Manuella Abdanur de Paula Machado (3º Suplente) Belo Horizonte

CANDIDATOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

NOME CIDADE

NÃO HOUVE CANDIDATURA

OBS.: Vaga remanejada para a Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH

(Conforme artigo 21 do Regimento Interno da Conferência)

O Sr. Beto Poeta - Há problemas e problemas / Nada que não venha uma solução /

O mais importante é esse povo de Minas / Levando o nome do Estado para nossa

nação / Parabéns a você, Deputada / Pela competência e por seu coração / Mas hoje

vou vibrado / Com a beleza da Gláucia Brandão.

A Sra. Presidente - Não é à toa que ele se chama Beto Poeta. Obrigada, Beto.

Concederei a palavra para algumas pessoas fazerem a avaliação do trabalho

realizado nesses três dias. Peço que se identifiquem e anunciem o nome de sua

cidade.

O Sr. Hamilton - Sou Hamilton, de Cláudio. Quero agradecer à Assembleia por ter

cedido o espaço para a realização da Conferência. É um passo grande em favor da

cultura. Registro que nós, da cidade de Cláudio, estamos aguardando um presente de

Natal, a promessa feita pelo Estado de um centro cultural. Muito obrigado.

O Sr. Rodrigo de Paula - Sra. Presidente, sou Rodrigo de Paula, da cidade de

Montes Claros. É a primeira vez que participo desta Conferência de Cultura. Com

muita satisfação, levaremos também o nome de Montes Claros para ser representado

em Brasília. Em nome de todos e da minha cidade, quero agradecer a oportunidade e

parabenizar por esse momento de interação democrática e de tamanha importância

para a cultura não só de Minas Gerais mas do Brasil inteiro. Muito obrigado.

O Sr. Vaner Pimentel - Eu sou Vaner, de Patos de Minas. Gostaria de parabenizar a

Mesa, na pessoa Deputada Gláucia Brandão, especialmente porque ela conduziu de

forma rápida e objetiva os trabalhos. Gostaria também de frisar algo dito aqui, ou

seja, é necessário haver outro espaço que ofereça mais conforto, a fim de que

tenhamos condições de raciocinar mais. É preciso pensarmos inclusive na extensão

do tempo. Não devemos fazer a discussão nos grupos em apenas um dia, mas pelo

menos em dois dias. No final, as pessoas evadiram-se, foram embora, ficando
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poucas pessoas para votar as questões, que, aliás, eram muito sérias. Penso que um

pouco mais de tempo e espaço será muito bom. Parabenizo-os por essa Conferência,

que foi muito legal e democrática.

O Sr. Alex - Eu sou Alex, de Araxá. Quero ratificar o que o Vaner disse. Sugiro à

Sra. Presidente que na III Conferência Estadual de Cultura do Estado de Minas

Gerais - é até ridículo o que pedirei - todos os delegados sejam obrigados a

permanecer, do início ao fim, dentro dos seus eixos para que o trabalho não seja

prejudicado. Por que eu levantei àquela hora e quis que se votasse em bloco? Porque

tivemos o trabalho de ficar das 2 horas até às 9 horas da noite. Alguns grupos tiveram

a felicidade de terminar mais cedo. Ao que me parece, algumas pessoas que foram

embora mais cedo vieram a Belo Horizonte para passear, e não para defender a

cultura do seu Município e da sua região.

Sra. Deputada, gostaria que ficasse registrado nos Anais da Casa que o Delegado

que fosse eleito no seu Município ou na sua conferência intermunicipal tivesse a

honradez, o brilho de permanecer até o final, ainda que os trabalhos durem até a

meia-noite ou até as duas horas da manhã. Todos deverão ser respeitados e ouvidos.

A Sra. Maria - Sou Maria, de Formiga. Como todos fizeram, gostaria também de

agradecer. Quero apresentar uma sugestão, complementando todas as outras que

foram dadas. Na próxima conferência, espero contarmos com o prazo de uma

semana, um período bom para se avaliarem as propostas. Desse modo, faríamos

com calma as mudanças necessárias. Aí, sim, poderíamos discutir com mais

empenho e entusiasmo.

A Sra. Marileide - Meu nome é Marileide, de Taiobeiras. Faço parte do cineclube

que agora será inaugurado na minha cidade. Gostaria de agradecer a oportunidade

de ter sido eleita para a conferência nacional, bem como a participação de todos

vocês, apesar de alguns já terem ido embora. Parabenizo a Mesa por ter sido

totalmente democrática. Peço que as propostas me sejam enviadas com

antecedência para que, numa prévia, possa fazer uma avaliação maior sobre o que

as outras regiões estão apresentando. No mais, muito obrigada. Estarei aqui

novamente numa próxima oportunidade.

A Sra. Presidente - Com certeza. Muito obrigada, querida.
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O Sr. Afonso de Castro Gonçalves - A conferência cumpriu o seu papel. Na pessoa

da Maria, de Formiga, do meu Centro-Oeste, saúdo os delegados eleitos para a

conferência em Brasília. Gostaria de terminar com um verso de Fernando Pessoa:

“Tudo vale a pena se a alma não é pequena”. A nossa alma pela cultura foi grande e

estamos muito satisfeitos. Obrigado.

O Sr. Cristiano - Meu nome é Cristiano, de Araguari. Gostaria de parabenizar a

nobre Deputada e toda a equipe pela acolhida aos nobres delegados. Nesta

conferência fiquei pensando que seria muito importante se os nobres Vereadores dos

Municípios tivessem o carinho e a competência que a senhora teve de estar junto a

nós, trabalhando pela cultura. Nossos Vereadores têm de tomar o exemplo da

senhora e começar a trabalhar mais um pouco pela cultura. Parabéns e muito

obrigado.

O Sr. Nílson - Meu nome é Nílson, de Araguari. Também gostaria de parabenizar a

nobre Deputada, que tem pulso firme e carinho com todo o mundo. Graças à senhora,

a conferência foi um sucesso.

A Sra. Presidente - Graças a todos, porque vocês também estão de parabéns.

O Sr. Eurico - Meu nome é Eurico, de Bocaiúva. Parabenizo a Deputada e convido

a todos a participar do nosso 1º Fórum de Desenvolvimento de Cultura do Norte de

Minas, na cidade de Bocaiúva. O evento acontecerá em fevereiro, mas a data ainda

será marcada. A ideia desse fórum é a criação de uma rede de cultura.

A Sra. Presidente - Obrigada. É só encaminhar para a Assembleia que vamos ver

em que podemos ajudar.

O Sr. Frederico Furtado - Sou o Fred Furtado, de Barbacena. Também quero

parabenizar V. Exa. pela conferência. É um lindo momento de exercício de

democracia e cidadania, como tantas vezes foi citado. Parabenizo a Mesa e todos os

Municípios presentes. Com muita honra e alegria no peito, vou representar Minas na

Conferência Nacional de Cultura. Muito obrigado.

A Sra. Presidente - Parabéns e sucesso também.

O Sr. Rodrigo Mateus - Meu nome é Rodrigo Mateus, de Uberaba. Trago a V. Exa.

o abraço do Prefeito Anderson Adauto, que priva de sua amizade e que também era

amigo do nosso saudoso Eduardo, que tive o privilégio de conhecer quando trabalhei
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na Casa. Na pessoa dos delegados da região do Triângulo, gostaria de solicitar à

organização que disponibilizasse o “e-mail” dos delegados, para que possamos

manter contato com todos eles até a Conferência Nacional. Esse é o pedido da nossa

região. Parabéns pela condução dos trabalhos e muito obrigado.

A Sra. Presidente - Obrigada pela sua presença. Leve o meu abraço ao Prefeito

Anderson Adauto, que é um amigo. Quando o Eduardo era vivo, estivemos juntos

com ele. Foi um convívio muito bom. Leve o meu abraço a ele e a toda a sua cidade.

Agradeço-lhe a presença.

O Sr. Walter Ogawa Silva - Meu nome é Walter Ogawa, de Araxá, Presidente da

Fundação Cultural Calmon Barreto. Gostaria de reforçar todos os elogios que foram

feitos à senhora, à Mesa e à organização da Assembleia, nestes microfones, por esse

trabalho que foi muito bem feito. Dentro das críticas colocadas, da nossa realidade e

nossas possibilidades, foi feito o que era possível, sim, e com muito carinho.

Gostaria de deixar um abraço do nosso Prefeito, o Dr. Jeová, que determinou a

realização da nossa conferência municipal, e também o abraço do nosso Vice-

Prefeito, Miguel Júnior.

Também foi interessante o que um colega nosso disse a respeito de seus

Vereadores. Ele fez uma comparação entre o trabalho dos Vereadores e o trabalho

feito por esta Assembleia. Quero deixar registrado que os Vereadores de Araxá são

exceção em relação ao que foi dito. Nossa Câmara nos apoia, apoia a cultura da

nossa cidade, batalha pelo orçamento da cultura da nossa cidade e aprovou uma lei

para viabilizar a viagem dos nossos delegados para cá, paga pela administração

pública, sobretudo a parte da sociedade civil. Como se falou dos Vereadores de

maneira pejorativa, quero deixar ressaltado que os de Araxá são diferentes.

A Sra. Presidente - Parabenizamos a atuação da Câmara e da Prefeitura no seu

compromisso com o desenvolvimento cultural do próprio Município e do Estado.

Obrigada pela sua presença. Leve o meu abraço ao Prefeito.

O Sr. Fernando - Meu nome é Fernando, sou de Valadares e participo de uma

associação que se chama Cidade Futura. Primeiramente, parabenizo-a pela

condução firme, mas feminina, delicada. Foi muito bacana. Quero agradecer ao Raul

e à comissão organizadora, que deu confiança a ele de participar como coordenador
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de um dos grupos de trabalho. Tendo participado da primeira conferência,

percebemos, de maneira evidente, o amadurecimento dos gestores culturais, dos

participantes e de todos os agentes. O avanço da organização como um todo é muito

nítido. Isso mostra que, apesar de ainda estarmos no começo de uma caminhada em

termos de política pública na área cultural em comparação às outras políticas, há um

avanço substancial em Minas Gerais, como o José Júnior tem acompanhado e o

Brasil inteiro falado. Minas está extremamente avançada em termos de participação e

organização na área cultural. Saio daqui muito rejuvenescido. Acho que esta

conferência foi uma grande construção.

A Sra. Presidente - Muito obrigada pela sua participação. Parabéns.

O Sr. Fernando - Obrigado.

O Sr. Vander Pimentel - Meu nome é Vander Pimentel e sou de Patos de Minas.

Gostaria de terminar como foi o começo, com um poema. Queria também fazer o meu

verso: “Escrevi minhas coisas para as gavetas incertas / E aquelas baratas idiotas

ainda são analfabetas / As baratas, depois de comer a poesia, quase engoliram a

minha mão / As ingratas, de barriga cheia de minha alegria, também morreram de

solidão”.

A Sra. Presidente - Parabéns. Mais um poeta no nosso meio. Obrigada.

A Sra. Tânia Mara Garcia - Quero cumprimentar a todos os participantes da

conferência e particularmente a Deputada Gláucia Brandão, por ter reservado lugar

de coadjuvante e ter dado à plenária o espaço do protagonista. Isso é extremamente

importante quando consideramos que se trata de uma Deputada Presidente da

Comissão de Cultura desta Casa, capaz de se fazer perceber como uma agente que

fundamenta a cultura e que facilita os espaços para que a discussão flua de forma

cada vez melhor.

Quero também fazer um pedido aos delegados que irão a Brasília: o nosso grupo

tentou passar a proposta do apoio financeiro do governo ao Inventário Cultural das

pequenas cidades que não têm condição financeira e nem técnica para realizá-lo.

Infelizmente talvez o discurso não tenha sido tão convincente, porque as pessoas não

perceberam e não entenderam a importância do Inventário Cultural como coleta das

informações do universo de representações dentro do Município, que será a base
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fundamental para elaborar as políticas culturais desses Municípios. Quero pedir a

esses delegados que, tendo espaço em Brasília, por favor, façam essa discussão lá

por nós, porque o Inventário Cultural é muito importante.

Quero dizer que não sou atriz, mas há um poema do Jair Campos que aprendi

quando era garota, que diz: “Gostaria de ser claro de tal forma / Que quando dissesse

rosa / Todos soubessem o que haviam de pensar / Mas eu gostaria de ser claro de tal

forma / Que quando dissesse já / Todos soubessem o que hão de fazer”.

A Sra. Presidente - Parabéns por sua participação. Apesar de não ter sido

encaminhada para a Nacional, tenho certeza de que o Estado vai acatar sua

sugestão e que, sendo implementada e experimentada no âmbito estadual, isso pode

servir de referência para todo o Brasil.

O Sr. Paulo Soares - Paulo Soares, de Betim. Gostaria de fazer um agradecimento

público para uma pessoa que, com sua família, foi muito importante na minha vida: a

Sra. Themis. Quando menino, eu vendia jornal nas ruas, e o marido da Sra. Themis

comprava o jornal na minha mão. Ele foi a primeira pessoa que me possibilitou ter um

serviço de carteira assinada. Isso foi há muitos anos. Desliguei-me da família em

1990 e vim reencontrá-la agora, trabalhando nesta Casa. Assim, quero agradecer

publicamente a importância que sua família teve na minha vida, como disse para o

seu marido quando ele me ligou hoje, pela manhã. Fiquei satisfeito em saber que

você está aqui e bem; que suas meninas, que eram crianças quando trabalhei lá,

estão enormes. Em meu nome, gostaria de uma salva de palmas para aquela

senhora. Para quem veio de onde vim e teve a infância que tive, vocês não imaginam

o quanto foi importante a passagem de vocês por minha vida. O pilar de tudo o que

consegui até agora vem de vocês. Obrigado.

A Sra. Munira Molaib - Munira Molaib, de Teófilo Otôni. Sou educadora de arte,

professora de música e Diretora do Conservatório de Música Teófilo Otôni e coordeno

um grupo de seresta; sou altamente envolvida com a cultura. Estou aqui com o apoio

da divisão de cultura, e estou muito feliz de sair delegada para a Nacional.

Parabenizo toda a coordenação dessa II Conferência Estadual de Cultura, em

especial a sua coordenação, a condução dos trabalhos. Tive a oportunidade de falar

com você pessoalmente, e acho que não é à toa que você está neste lugar.
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Parabéns.

A Sra. Presidente - Obrigada, parabéns pela participação.

A Sra. Deolinda Alice dos Santos - Profa. Deolinda Alice dos Santos, de Ouro Preto.

Gostaria que você se empenhasse para que, pensando no ano 2010, os delegados

retornem a este Plenário para trazer sugestões e desenvolver um planejamento, um

projeto para atender às necessidades da Copa. Já há inúmeras instituições

trabalhando e pensando sobre a Copa, e acho que a área da cultura tem de começar

a pensar em tempo hábil, até para preparar e organizar os produtores de artesanato,

as quitandeiras e artistas que produzem música e dança folclórica típica mineira para

que tenham o momento de mostrar Minas ao mundo.

A Sra. Presidente - Agradeço a sua sugestão. Tenho certeza de que o governo está

preocupado com isso. Temos o legado da Copa de 2014 e da Olimpíada de 2016.

Realmente temos de nos preocupar com isso e nos preparar. O Estado de Minas tem

de estar preparado para mostrar sua diversidade cultural e valorizar os produtores e

os agentes culturais mineiros. Teremos oportunidade de discutir o assunto mesmo na

Comissão de Cultura, e nesse momento teremos o momento de convidá-la para

participar dos debates. Agradeço a sugestão.

A Sra. Deolinda Alice dos Santos - Mais uma sugestão pessoal. Imaginem como

uma senhora, com um bordado que custa R$15,00, vai saber pedir por ele tantos

euros ou dólares.

Temos de prepará-las agora para saberem como se faz essa conversão e como se

trata esse cliente, inclusive fazer embalagens para exportação.

A Sra. Presidente - Temos a sugestão para a Secretaria de Cultura, de qualificação

dos produtores culturais, principalmente no setor de artesanato. Temos pouco tempo

para preparar o pessoal, apenas quatro anos, seis anos, pouquíssimo tempo. Mas a

dica está dada, e acatamos a sugestão.

A Sra. Rosa Maria - Meu nome é Rosa Maria e sou da cidade de Patos de Minas.

Em primeiro lugar, parabenizo a Sra. Deputada. Meus elogios seriam redundantes

diante de todos que recebeu. A senhora foi uma mão firme e profundamente

emocional na medida certa, carinhosa na medida certa e com a autoridade devida.

Gostaria, também, de parabenizar todas as pessoas que se dispuseram a participar
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desta conferência. No entanto parabenizo, ainda mais, aqueles que foram,

efetivamente, sujeitos na promoção desta conferência. Parabenizo todas as Marias

da Palha, todos os Mestres de Folia, todas aquelas pessoas que não são conhecidas,

que não têm o apoio de suas Prefeituras e fundações, mas que aqui vieram e se

fizeram representar porque acreditam naquilo que fazem. Cumprimento-os na pessoa

da Sra. Deputada, porque a senhora representa, nesta Casa, o povo deste Estado.

Povo que os delegados eleitos têm o dever de representar na conferência nacional.

Por isso faço minhas as palavras da delegada Tânia. E gostaria de pedir,

encarecidamente, a esses delegados que não apenas honrem o dinheiro das

Prefeituras que lhes pagaram suas estadias, mas, acima de tudo, honrem o direito

das Marias da Palha, dos Mestres de Folia e de todos que não se podem fazer

representar nas conferências. Eles têm o direito de ser representados. Agradeço à

senhora em nome de todos esses mestres, e faço um apelo para que os delegados

tenham a dignidade necessária para defender os mestres de cultura deste Estado.

Obrigada.

A Sra. Presidente - Obrigada. Em nome da Assembleia Legislativa e da Secretaria

de Estado da Cultura, agradeço a todos e parabenizo-os pela participação profícua,

pelo compromisso e pelo entusiasmo com que defendem suas causas e seus ideais.

Referindo-me à fala do nosso Secretário Paulo Brant, as pessoas deixaram de lado

suas convicções e defenderam suas ideias de forma brilhante. Em nome desta Casa,

parabenizo a todos vocês, que são a razão de ser da cultura de Minas Gerais.

Pessoas que, às vezes anonimamente, fazem o que o poder público deveria fazer,

promovem cultura com qualidade e com o coração e fazem de Minas Gerais um

Estado tão especial, onde a cultura é o coração maior e que tem toda sua vocação

voltada para essa área. Parabéns a vocês que vivem, pensam e fazem a cultura no

nosso Estado!

A Presidência informa que o Documento Final da conferência estará disponibilizado

no “hot site” da Assembleia e no “site” da Secretaria de Cultura, para acesso e

impressão. Pergunto ao Raul se ele pode disponibilizar no “site” da Secretaria de

Cultura os “e-mails” e os contatos de todos os delegados a fim de fazermos uma rede

da cultura, de pessoas que se conheceram aqui e podem aprofundar o seu
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conhecimento a partir desses contatos.

O Sr. Raul Costa - Provavelmente, na próxima semana, disponibilizaremos um “site”

e a consulta poderá ser feita pelo meu telefone direto: 3269-1045. Meu nome é Raul

Costa, e meu “e-mail” é raul.costa@cultura.mg.gov.br.

A Sra. Presidente - Também agradeço à Fátima e ao Douglas, que permaneceram

até agora como coordenadores. Por intermédio deles, desejo agradecer a todos que

trabalharam nos grupos temáticos, aos relatores e aos coordenadores que me

auxiliaram, à Márcia Bethânia e ao Rômulo. Agradeço a participação de todos.

Pergunto ao Raul se deseja fazer um pronunciamento final ou tem mais alguma

informação sobre a Secretaria de Estado. Em primeiro lugar, darei a palavra à Fátima.

A Sra. Fátima Aparecida Ferreira - Gostaria de agradecer a oportunidade de

participar de uma conferência tão rica em ideias e tão bem conduzida nos seus

trabalhos, tanto pela equipe de apoio como pela Deputada Gláucia Brandão.

Agradeço esta oportunidade e parabenizo-a por sua atuação não só neste momento,

mas também em outras oportunidades. Estamos muito bem representados nesta

Casa. Muito obrigada por poder participar deste encontro.

A Sra. Presidente - Obrigada, Fátima. Com a palavra, o Douglas, para suas

considerações finais.

O Sr. Douglas de Carvalho Henriques - Deputada, serei muito rápido. Gostaria de

parabenizá-la pela dignidade e lição de cidadania e respeito com que conduziu uma

plenária complexa como esta. Contudo, não era de se esperar algo diferente, dadas a

bagagem cultural que tem V. Exa. e também a forma como tem conduzido a

Comissão de Cultura desta Assembleia Legislativa.

Desejo mencionar dois pontos para contribuir com as próximas conferências. Deve-

se fazer uma verificação de quórum na entrada e na saída dos grupos de trabalho a

fim de se evitar o esvaziamento. Ontem perdi o sono, fiquei analisando as propostas

que vieram das conferências regionais e municipais e gostaria de sugerir que

houvesse um critério maior, talvez um pouco mais de atenção na hora de fazer essa

aglutinação, para que assuntos importantes não deixassem de ser contemplados.

Talvez a distribuição dessas propostas aglutinadas devesse ser feita com uma

antecedência maior, o que permitiria uma reflexão mais completa sobre esses temas.
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As pessoas já viriam para a conferência com maior condição de fazer suas

avaliações. Era só isso; agradeço a oportunidade de ter participado deste encontro.

A Sra. Presidente - Agradecemos a sua participação, o seu compromisso e o seu

empenho não só com a conferência, mas também com a cultura de Minas Gerais.

Passo a palavra ao Sr. Raul, para suas considerações finais.

O Sr. Raul Costa - Antes de fazer as minhas considerações finais, gostaria de falar

a respeito da sugestão sobre a aglutinação das propostas. Nós, da comissão

organizadora, composta por sociedade civil, poder público, Secretarias de Estado e a

Assembleia Legislativa, postergamos, por três vezes, o prazo dado pelo Ministério

para que pudéssemos ter maior representatividade do número de Municípios.

Ficamos com prazo muito estreito para fazer essa sistematização, por isso pode até

ter ocorrido uma filtragem um pouco mais severa. Porém, ela se justificava pelo

pouco tempo que tivemos, em função do atraso da entrega dos relatórios ou do envio

deles. Para se ter uma ideia, no dia da abertura, precisamente na hora do almoço,

recebi “e-mails” com relatórios de conferências municipais. Dessa forma, realmente

ficou muito complicado o trabalho das equipes de sistematização das propostas.

Agradeço à equipe de todo o sistema estadual de cultura, composta por 12

entidades ligadas à Secretaria de Estado de Cultura, sobretudo à equipe técnica da

Assembleia Legislativa, de uma “expertise” na montagem e na condução de eventos

dessa natureza. Saibam que, se tudo correu bem aqui, grande parte se deve à

dedicação deles na realização deste evento. Agradeço também a presença de tantos

delegados e a riqueza das discussões das quais participei. Esperamos que em

Brasília a coisa cresça mais do que foi aqui, no Estado de Minas Gerais. Muito

obrigado. Está encerrada a II Conferência Estadual de Cultura.

A Sra. Presidente - Também gostaria de fazer um agradecimento especial à

Gerência de Projetos Institucionais - GPI -, na pessoa do Hugo e do Ricardo, à equipe

da Taquigrafia, que está trabalhando até agora, à Consultoria da Casa, à equipe de

Relações Públicas, à Diretoria de Comunicação - incluindo a TV Assembleia -, aos

seguranças da Casa e ao tradutor de libras que aqui se encontra. Parabéns a todos

vocês. Peço uma salva de palmas para essas pessoas que são anônimas, mas que

fazem acontecer tudo nesta Casa. Que Deus continue dando a todos muita saúde,
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visão, sabedoria e discernimento, para prosseguirmos representando bem os

mineiros e trabalhando em prol do desenvolvimento global de Minas Gerais e do

Brasil.

A Sra. Eliana Baltazar - Gostaria de dizer que para nós é um orgulho ter a Deputada

Gláucia Brandão representando o nosso Município no Legislativo. Muito obrigada,

Deputada.

A Sra. Presidente - Muito obrigada. Um abraço a todos. Parabéns à Secretaria de

Estado de Cultura, nossa parceira, que tem trabalhado em prol da cultura e que conta

muito com esta Casa. Juntos, sociedade civil e poder público, caminharemos e

faremos grandes coisas por Minas Gerais e pelo Brasil. Parabéns!

Encerramento

A Sra. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a

reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de

quarta-feira, dia 9, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a

ordinária na mesma data, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 71ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 10/12/2009

Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

Dinis Pinheiro - Exibição de vídeo - Entrega de placa - Palavras do Sr. Antônio Carlos

da Silva - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Dinis Pinheiro - Alencar da Silveira Jr. - Ivair Nogueira - Maria Tereza Lara - Rômulo

Veneroso - Sebastião Costa.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Ivair Nogueira) - Às 20h15min, declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

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

Ata

- O Deputado Sebastião Costa, 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 Rádio Liberdade FM pelos 10

anos consecutivos de liderança no Ibope.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Geraldo da Silva

Santos, o Lapinha, Diretor-Presidente da Rádio Liberdade FM; a Exma. Sra. Maria

Terezinha da Silva, uma das fundadoras da Rádio Liberdade FM; e os Exmos. Srs.

Antônio Carlos da Silva, Diretor de Produção da Rádio Liberdade FM; Vereador Beto

do Depósito, Presidente da Câmara Municipal de Betim; Vereador Fred Costa,

representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; José Barboza, Presidente da

Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL - de Betim; e Deputado Dinis Pinheiro, autor do

requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. Carlaile Pedrosa,

ex-Prefeito Municipal de Betim; Laércio Dias, Prefeito Municipal de Ibirité; e Evamar

José dos Santos, Diretor de Infraestrutura desta Casa.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado

pela cantora e compositora Paula Fernandes, acompanhada pelo produtor musical e

compositor Marcus Viana.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Dinis Pinheiro

Exmo. Sr. Deputado Ivair Nogueira, representando o Exmo. Sr. Presidente da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho;

Sr. Geraldo da Silva Santos, Diretor-Presidente da Rádio Liberdade FM,

carinhosamente conhecido como Lapinha; Sra. Maria Terezinha da Silva, uma das

fundadoras da Rádio Liberdade FM; Sr. Antônio Carlos da Silva, Diretor de Produção
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da Rádio Liberdade FM; Exmo. Sr. Beto do Depósito, Presidente da Câmara

Municipal de Betim; Sr. José Barboza, Presidente da CDL de Betim; Deputada Maria

Tereza Lara, nossa eterna colega, a quem saúdo com muita alegria; Deputado

Rômulo Veneroso, nosso querido amigo; Deputado Alencar da Silveira Jr.; Sr. Carlaile

Pedrosa, ex-Prefeito de Betim, a quem cumprimento, assim como aos familiares do

Sr. Lapinha, uma família bonita, iluminada; senhoras e senhores; jovens; crianças;

imprensa mineira; confesso, se assim posso chamá-lo, amigo Lapinha, que este é um

momento rico e raro para a Assembleia de Minas, para a Casa do povo, para os

mineiros e para as mineiras. Hoje temos a felicidade ímpar de prestar homenagem à

Rádio Liberdade FM, que há 10 anos, de forma consecutiva, se coloca como a

número um na preferência dos mineiros e das mineiras. Liberdade FM hoje é orgulho

dos mineiros, faz parte da nossa história, encanta a todos nós. E chegar a este

momento mágico, este momento tão sublime, certamente, amigo Lindoar, deve ter

sido uma trajetória extremamente penosa.

As histórias recheadas de vitória, as histórias recheadas de sucesso, meritórias,

exitosas, normalmente são investidas de muito trabalho, de muita labuta. Ao conhecer

a história da Liberdade FM, ao conhecer a história do querido Lapinha, vê-se com

muita clareza, de forma muito límpida, que essa história não foi diferente. Liberdade

FM, num certo momento, Capela Nova; em outro tempo, conhecida como 92,9; e hoje

Liberdade FM, aplaudida, reverenciada, conhecida, respeitada por todos os mineiros

e por todas as mineiras. Num primeiro instante, em 1982, o início, a fase embrionária,

o nascimento, rádio singela, recém-criada, com muito trabalho, percalços incontáveis,

obstáculos, mas observa-se, de forma rápida e acentuada, que prevaleceu a fé, a

perseverança, a coragem, a obstinação; muito acanhada no início, estrutura singela,

abrangência mínima. Num primeiro instante, músicas nacionais, internacionais, algo

eclético, que ainda não se identificava de forma plena com o sentimento e com o

desejo dos mineiros. Mas avançaram, superaram dificuldades e conseguiram

organizar-se, com muito talento, abnegação e denodo. Demonstrando aptidão,

capacidade administrativa e construtiva, suplantaram obstáculos, modernizaram-se,

reestruturaram-se. A Liberdade FM avançou, prosperou, passou adiante, venceu e

hoje, querido amigo Lapinha, ela é orgulho dos mineiros, é aplaudida por Minas
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Gerais e se encontra na condição honrosa de número um das mineiras e dos

mineiros. É uma história bonita que nos motiva e que se apresenta como espelho

para quem quer vencer na vida de forma séria, proba, honesta e correta. Essa história

da Liberdade FM, e hoje a Assembleia Legislativa tem a felicidade de homenagear

essa grande rádio dos mineiros, confunde-se com a do seu fundador, do seu criador,

daquele homem que sonhou, idealizou, construiu essa bela e brilhante história. A sua

história, Lapinha, é singular, pessoal, pois é realmente um ser humano formidável,

notável, vencedor em todos os campos, em todos os caminhos, em todos os sentidos.

É vencedor como pai, avô, marido, como ser humano, empresário, consultor,

marceneiro, artesão da pedra-sabão. Com seu talento raro, já lapidava no início da

sua vitoriosa caminhada, posteriormente demonstrando talento como marceneiro.

Esse é o Lapinha, que certamente enche de orgulho o coração dessa sua família

bonita, enche de orgulho seus filhos; genros; noras; sua esposa, D. Tereza; e seus

bisnetos. Todos nós, amigos, temos o privilégio de conhecer e de desfrutar o seu

convívio. Podemos afirmar, alto e bom som, que se trata realmente de uma pessoa

de bem, de um grande benfeitor, de um ser humano que vem à Terra para servir,

construir, ajudar e para dar exemplo de alegria e de entusiasmo a todos nós.

Vida difícil a do Lapinha no início: muita luta, suor, sacrifício. Ele construiu tudo isso

com muito afinco, passou por dificuldades enormes, mas, como disse num primeiro

instante e reafirmo aqui, prevaleceu a fé e a perseverança desse ser humano

guerreiro, desse espírito empreendedor que construiu tanto. Entre tantas obras, cabe

a nós assinalar e registrar a que se chama hoje Liberdade FM, que realmente é uma

alegria e uma honra para todos nós.

Querido Lapinha, poderia ter-me preparado melhor, poderia ter formatado um

pronunciamento profícuo, bem mais altivo, à altura da sua dimensão. Mas lhe

confesso que essa jornada certamente não seria gloriosa, porque você, sua esposa, a

sua família, a Liberdade FM realmente têm uma história diante da qual minhas

palavras certamente se tornariam muito pequenas e muito singelas para dimensionar,

para mensurar a grandeza desse seu grupo de instituições e empreendimentos. Muito

mais do que isso, seriam pequenas para dimensionar suas virtudes e qualidades, que

realmente se apresentam como um alento para todos nós. Além da rádio, tão falada,
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conceituada, admirada por todos nós, posso afirmar, com muita tranquilidade, que

esse querido Lapinha, com essa sua humildade franciscana, com esse seu jeito

simples, esse mineiro da gema, foi e é, amigo Antônio, um aluno privilegiado da

escola da vida. Essa é a escola mais rica, é a escola que mais enaltece e que mais

engrandece. Por intermédio da escola da vida, bem vivenciada, plenamente cultuada

e cultivada, Lapinha, você é um exemplo para todos nós. No cenário do seu espírito

empreendedor, falamos com muita alegria das suas diversas edificações, entre elas a

loja de móveis, duas casas de “shows”, um posto de gasolina e agora,

complementando, recentemente adquiriu a Mix FM.

Essa é a Liberdade FM, e esse é o Lapinha, com seu jeito simples, com sua

humildade, com sua alegria, com seu jeito aconchegante e acolhedor. É esse homem

que transforma. É esse homem que revoluciona. É esse homem que engrandece

Betim. É esse homem que enaltece a nossa querida Minas Gerais.

Portanto, amigos e amigas, aqui hoje se encontra um empregado da população

mineira, que tem a oportunidade, em nome dos mineiros e das mineiras, de falar com

a voz do coração, porque é muito bom ouvir a Liberdade FM. É muito bom conhecer a

história da Liberdade FM. É muito gratificante conhecer e ter oportunidade de

externar algumas etapas da vida gloriosa e vitoriosa do Lapinha, de sua esposa e de

sua família.

Senhoras e senhores, nessa minha manifestação tenho a oportunidade de

reverenciar e de homenagear essa família, essa equipe, esse arco de empresas.

Mas, muito mais do que isso, tenho a oportunidade de prestar homenagem a um ser

humano admirável, que, ao lado de sua esposa e de seus familiares, nos enche de

orgulho, haja vista que a família é o maior patrimônio que qualquer ser humano pode

almejar. Essa é a família do Lapinha, uma família serena, equilibrada, humilde,

amiga, vencedora e, muito mais do que isso, uma família de fé, uma família que tem

Deus no coração, uma família que sabe vencer sempre com humildade, sempre se

pautando pela transparência, pela correção e pela honestidade.

Lapinha, receba, de forma muito acolhedora, essa nossa homenagem, esse nosso

abraço, o abraço dos mineiros. Abraçamos, de forma muito efetiva, a música

sertaneja, a Liberdade FM. Abraçamos cada um de vocês, os seus familiares. É muito
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bom estar aqui nesta noite memorável. Que vocês continuem assim: crescendo,

prosperando e semeando paz, semeando alegria e semeando liberdade para todos

nós.

Aproveito a oportunidade para desejar a todos um Natal de paz, de saúde e de

alegria, e um Ano-Novo ainda melhor. E que a Liberdade continue trazendo alegria e

felicidade para todos nós. Um grande abraço. Viva a Liberdade! Viva Lapinha! Viva a

sua família! Que Deus abençoe todos vocês!

O locutor - Neste instante, faremos a leitura de mensagem enviada pelo Prefeito

Municipal de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, endereçada ao Sr. Geraldo Silva, assim

como ao Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário desta Assembleia, ao Deputado Ivair

Nogueira, que preside esta solenidade, e aos demais componentes da Mesa. (- Lê:)

“Prezado Geraldo Silva, recebi com satisfação o convite para participar da reunião

especial da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em homenagem à

Rádio Liberdade FM, pelos seus 10 anos consecutivos de 1º lugar no Ibope. Graças a

uma programação dedicada ao estilo sertanejo, a Liberdade FM conquistou de vez o

carinho e a preferência dos seus ouvintes, tornando-se líder no rádio mineiro.

Impossibilitado de comparecer, em razão de evento a ser realizado no mesmo

horário, no âmbito da programação do aniversário de Belo Horizonte, quero deixar o

meu cordial abraço à diretoria da Rádio Liberdade FM e votos de pleno sucesso em

seus projetos.”

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional sobre a

Rádio Liberdade FM.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado Ivair Nogueira, representando o Deputado

Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa, fará a entrega ao Sr.

Geraldo da Silva Santos, o Lapinha, Diretor-Presidente da Rádio Liberdade FM, de

placa alusiva a esta homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “Lutas e

conquistas marcam a história dessa emissora de rádio que alcançou a solidez

característica dos bons empreendimentos e ganhou destaque com a divulgação de
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músicas genuinamente nacionais. A preferência dos mineiros é atestada pelas

pesquisas de opinião: há 10 anos, a Liberdade FM é eleita a rádio de maior audiência

em Minas Gerais. Tamanho êxito dá ensejo à homenagem da Assembleia Legislativa

a essa prestigiosa radiotransmissora, motivo de orgulho para o Estado”.

O Deputado Ivair Nogueira - Quero aproveitar a oportunidade e convidar o

Deputado Dinis Pinheiro, autor do requerimento, a D. Tereza, o Tonho Lapinha e o

Ronaldo para participarem da entrega dessa placa.

- Procede-se à entrega da placa.

O locutor - Na sequência, o Deputado Ivair Nogueira fará a entrega de flores à Sra.

Maria Terezinha da Silva, fundadora da Rádio Liberdade FM e esposa de seu Diretor-

Presidente, Sr. Geraldo da Silva Santos, o Lapinha. O Deputado convida também sua

esposa para participar desta homenagem.

- Procede-se à entrega das flores.

Palavras do Sr. Antônio Carlos da Silva

Exmos. Srs. Deputados Ivair Nogueira e Dinis Pinheiro, Secretário da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais; Maria Terezinha da Silva, minha mãe D.

Tereza; Srs. Beto do Depósito, Presidente da Câmara Municipal de Betim; Vereador

Fred Costa, de Belo Horizonte; José Barboza, Presidente da CDL, amigo e

companheiro; Geraldo Silva Santos, Diretor da Rádio Liberdade FM, meu pai, meu

herói, meu amigo Lapinha; demais autoridades presentes, porque não é possível citar

todos os nomes, tamanha a emoção que sinto ao representar a família Liberdade.

Sentimos muito orgulho em receber esta homenagem. Vocês não sabem o tamanho

da emoção de ver o reconhecimento do Estado de Minas Gerais, dos mineiros ao

trabalho desenvolvido pela emissora fruto de um objetivo de meu pai, cuja história tão

brilhantemente já foi descrita pelo Deputado Dinis Pinheiro, nosso grande amigo.

Apenas para contar como tudo começou, lembro que meu pai sempre foi admirador

da música sertaneja. Ele ficava indignado de não ouvir essa música tão gostosa nas

rádios. A verdadeira música popular brasileira, a música que é a cara do Brasil, não é

executada nas emissoras FM. Na época, ele fez muito esforço para adquirir o canal

da Liberdade, o 92,9, para ver seu sonho realizado, ver a música sertaneja no FM.

Assim, a Liberdade foi a primeira emissora FM do Brasil a tocar e acreditar na música
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sertaneja. Ao lado dele, todos os mineiros aderiram à ideia nesses dez anos, dando-

nos o prazer de fazer com que a rádio caia no agrado de todos. O intuito de toda a

equipe da Liberdade, de toda a família, é sempre buscar a casa dos mineiros e do

Brasil. Agradeço a todos, ao representar meus irmãos, minhas irmãs, meus

sobrinhos, minhas noras e minhas cunhadas. Represento também a minha mãe e o

meu pai, esse guru, essa pessoa maravilhosa na qual nos espelhamos. Se mil vezes

eu tivesse que escolher um pai, se mil vezes eu tivesse que escolher uma mãe, eu

iria querer mil Lapinhas, mil Donas Terezas e mais mil irmãos como os que tenho.

Sinto muito orgulho por todos. Um abraço a todos vocês. Sinto-me orgulhoso e

emocionado e nem sei como estou falando para vocês desse reconhecimento do

Estado de Minas Gerais pelo trabalho cuja semente foi plantada pelo meu pai,

Geraldo da Silva Santos, o Lapinha. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir uma apresentação musical da cantora

e compositora Paula Fernandes, que, acompanhada do produtor musical e

compositor Marcus Viana, interpretará a música “Romaria”, de Renato Teixeira.

- Procede-se à apresentação musical.

O locutor - Neste instante, o Deputado Dinis Pinheiro fará a entrega de uma

imagem de São Geraldo ao Sr. Geraldo da Silva Santos, o Lapinha, Diretor-

Presidente da Rádio Liberdade FM.

- Procede-se à entrega da imagem.

O Sr. Geraldo da Silva Santos - Que Deus abençoe a minha família, os meus

amigos e a todos. Obrigado, meu Deus; obrigado, São Geraldo.

Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Deputado e amigo Dinis Pinheiro, autor do requerimento que deu origem a

esta bela e justa homenagem à Rádio Liberdade FM; meu amigo Lapinha, Diretor-

Presidente da Rádio Liberdade FM, e família, responsáveis pela existência da rádio;

Sra. Terezinha, uma das fundadoras da rádio; meu amigo Antônio Carlos da Silva,

mais conhecido por Tonho Lapinha; meu amigo Beto do Depósito, Presidente da

Câmara Municipal de Betim; Vereador Fred Costa, representando a Câmara

Municipal de Belo Horizonte; meu amigo José Barboza, Presidente da CDL de Betim;
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Deputados Estaduais Rômulo Veneroso, Maria Tereza Lara e Alencar da Silveira Jr.;

Prefeito Laércio, de Ibirité; Eduardo, Diretor-Geral da Assembleia. Gostaria também

de parabenizar a Margareth, braço direito do Deputado Dinis Pinheiro, e a jovem

Stefania, representante da nova geração da Liberdade FM, que cuidaram dos

mínimos detalhes desta festa. Quero cumprimentar minha esposa, Leia Nogueira, o

ex-Prefeito Carlaile Pedrosa, meu amigo Paulo Dinis Resende, representando os

empresários de Betim. Senhoras e senhores, trago aqui, inicialmente, dois abraços

muito especiais de tantos de que nos tornamos porta-voz nesta noite: primeiro, do

Presidente da Assembleia Legislativa, a quem tenho a honra de representar nesta

noite, Deputado Alberto Pinto Coelho, que gostaria muito de estar aqui para te dar

esse abraço pessoalmente, Lapinha, conhecedor que é desse seu trabalho e da

importância da Liberdade. Trago um abraço especial do Ministro Hélio Costa, Ministro

das Comunicações, que também não pôde estar presente, mas fez questão de

mandar um abraço especial para toda a família Lapinha. Ao prestarmos esta justa

homenagem à Rádio Liberdade FM pelos dez anos consecutivos de liderança em

audiência em nosso Estado, vem-nos à lembrança o papel imprescindível que esse

meio de comunicação, o rádio, exerce em nossas vidas, fazendo-se presente em

nosso dia a dia, indistintamente do poder aquisitivo ou da classe social. Em uma bela

crônica sobre o poder desse veículo de nos manter integrados ao que acontece à

nossa volta e à necessidade do ser humano de se comunicar com seus semelhantes,

Raquel de Queiroz deixou-nos esta reflexão: “É da nossa natureza, mesmo entre os

mais esquecidos e abandonados, esse desejo e esse orgulho de pertencer à

comunhão dos homens, mesmo que seja através de uma voz distante dentro de um

aparelho”. Apontando o rádio como uma das invenções mais importantes do século

passado, por seu alcance, acessibilidade e aceitação, referia-se assim a escritora à

sua penetração entre a população brasileira: “No sertão mais escondido, em

barrancas secretas do Rio Amazonas, em campinas longe do mundo, se a gente

avista uma casa de caboclo, de colono, de pioneiro imigrante, verá, por cima do

telhado rústico, de cumeeira a cumeeira, o fio de cobre da antena de um rádio.”.

Uma das descobertas que revolucionaram as comunicações, abriram caminhos

para diversos avanços tecnológicos e mudaram o tempo e a intensidade das relações



____________________________________________________________________________
2025

entre as pessoas, em todas as partes do mundo, o rádio está tão incorporado a nossa

cultura que, para as gerações atuais, pode passar despercebida sua importância, seu

pioneirismo e sua história. Lembremo-nos de que a chamada Era do Rádio é

relativamente recente. Começou na década de 20, com o surgimento das primeiras

emissoras nos Estados Unidos, que logo depois se multiplicaram, diante de sua

grande utilidade, sua receptividade e seu potencial em termos comerciais. No Brasil,

a primeira transmissão radiofônica foi um discurso do presidente Epitácio Pessoa,

durante as comemorações do centenário da Independência, no dia 7/9/22. Um ano

depois, o Pai do Rádio Brasileiro, Roquette Pinto, fundava a Rádio Sociedade do Rio

de Janeiro, a estação pioneira no País. Muitos comunicadores e artistas brasileiros

tornaram-se célebres graças a sua atuação no rádio, como o narrador esportivo,

apresentador e compositor Ary Barroso, o locutor Heron Domingues, por dez anos à

frente do noticiário “Repórter Esso”, o Velho Guerreiro, Chacrinha, que deu nova

dimensão aos programas de auditório, e as cantoras Marlene e Emilinha Borba,

eternas rivais na disputa do título de Rainha do Rádio. E aqui entre nós, presente

nesta solenidade, uma pessoa que eu também não poderia deixar de citar, a nossa

querida Tia Dulce, pioneira no rádio AM, FM, ondas curtas e na própria televisão.

Quero também registrar a presença do nosso amigo Deputado Sebastião Costa.

Os tempos passaram, as emissoras se multiplicaram e diversificaram sua

programação, atentas às múltiplas funções desse meio de comunicação, como as de

informar, de estabelecer um diálogo permanente com os ouvintes e de oferecer

alternativas de entretenimento, entre as quais a que se estabelece por meio da

música. Muitas se especializaram nesse ramo, por todo o Brasil, explorando a

diversidade rítmica, melódica e poética de nossos compositores e intérpretes. Uma

delas, fundada e consolidada em nosso Estado, apostou em uma vertente que, por

suas raízes, sua comunicação direta e sua capacidade de unir elementos da tradição

e da modernidade, conquistou um grande número de ouvintes em todo o País.

Referimo-nos à nova música sertaneja, herdeira da música caipira, que era cultuada

principalmente nas regiões interioranas de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato

Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná. Em sua nova versão, esse estilo musical é

hoje o preferido de um público crescente também nos centros urbanos. Essa aposta
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certeira, ancorada na modernização técnica e administrativa e na credibilidade junto

aos ouvintes e anunciantes, foi o marco do crescimento espetacular da Rádio

Liberdade FM e da conquista do primeiro lugar entre as emissoras do Estado por 10

anos seguidos. Por esse expressivo desempenho e pela grande contribuição que tem

dado ao setor da radiodifusão em Minas, a Assembleia Legislativa tem a satisfação

de prestar esta homenagem à Rádio Liberdade FM, desejando-lhe muitos novos anos

de pleno êxito. Lapinha, queria, ao parabenizá-lo, parabenizar também toda sua

família: seus filhos, a Zélia, o Gê, o Tonho, o Carlos, o Marcelo, a Zizi, o Ronaldo, o

Dudu e seus netos. Você tem uma história de vida em Betim, faz parte da história

daquela cidade por tudo que cultuou e fez por ela. Hoje, ao vê-lo aqui, com essas

lágrimas, constato que pude acompanhar uma parte de sua história, que, como disse

o Deputado Dinis Pinheiro, não foi nada fácil. Tive a oportunidade de acompanhar

suas lutas e labutas. Você, ainda jovem, no dia 17 de dezembro, completa mais uma

primavera, e está com 60 anos de casado, e bem casado, com uma família

maravilhosa. Como bem disse o Dinis Pinheiro, a família é tudo na nossa vida, e você

tem um exemplo a dar. Uma das virtudes que você cultua com muita propriedade é a

humildade. Sempre teve humildade e soube repassá-la a todos seus filhos - cada um

deles é mais simples e humilde que outro. Talvez não demonstrem tudo que têm e

não fazem questão de mostrar o que representam para o Município de Betim e

outros. Lapinha, a rádio Liberdade FM tem tido a oportunidade de levar, por meio de

suas ondas, a música ao povo. Você começou com a Capela Nova, com uma

sociedade, e progrediu sem ter um diploma de curso superior, mas tendo um diploma

superior ao de curso superior: o diploma da vida, que o calejou durante anos e anos e

lhe ensinou a ser esse pai amoroso, essa pessoa sempre voltada a atender

principalmente aos mais carentes. Você tem uma tradição que nos dá muita inveja.

Betim, hoje, devia aproveitar sua experiência e escrever um livro de sua história e de

tudo que você representa para a cidade. Quando, há anos, você optou pela música

sertaneja, muitos o criticaram e disseram que a rádio não teria audiência. Talvez os

concorrentes não acreditassem no tamanho sucesso que a Rádio Liberdade FM faria

ao longo dos anos.

Tomara, Deputado Dinis Pinheiro, que daqui a alguns anos possamos continuar
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aqui na Assembleia Legislativa, representando o povo mineiro para não só

homenagear a Liberdade, que hoje é o grande sucesso, mas também a Mix 91,7,

que, tenho certeza, conquistará a classe jovem e muito em breve poderá receber uma

homenagem nesta Casa por tudo que vier a fazer. Sou testemunha, Lapinha, que

Betim hoje é conhecida pelas grandes empresas, pela Fiat, pela Refinaria Gabriel

Passos, mas é conhecida também pela tradição da Liberdade 92,9, por tudo que ela

fez, vem fazendo e por tudo que continuará fazendo em prol de Minas Gerais. Se a

Liberdade FM leva, através das ondas, todas as notícias de Minas Gerais, a

Assembleia Legislativa tem hoje o privilégio de estar transmitindo ao vivo para todos

os rincões do nosso Estado a história da Liberdade FM. Assim, as pessoas que ainda

não conhecem a Liberdade, não conhecem o seu trabalho nem tudo o que ela faz de

bom em prol dos mineiros terão a oportunidade de conhecer. Encontram-se aqui

presentes representantes da classe política de Betim, empresários de Betim, assim

como a sociedade de Betim, que vieram aqui hoje aplaudir e parabenizá-lo, Lapinha,

por tudo o que a Liberdade FM representa. A Liberdade, todos os anos, faz uma festa

no dia 12 de outubro. Ali, no Parque de Exposições David Gonçalves Lara, já

estiveram presentes mais de 100 mil pessoas. Trata-se de uma festa que não só tem

a oportunidade de trazer os principais e mais renomados artistas deste país, mas

também de dar oportunidade aos artistas locais. E é uma festa de cunho muito

especial, o cunho da solidariedade, com arrecadação de cestas básicas para atender

principalmente pessoas mais carentes do Município. Isso vem sendo feito a cada ano.

E nós, Lapinha, estamos aqui como parlamentar, como Deputado, ao lado dos

demais Deputados, para te parabenizar Lapinha, hoje um cantor, uma cantora - e

aqui nós tivemos o privilégio de ouvir uma cantora que vem fazendo um grande

sucesso - precisam não só do sucesso, mas é preciso haver um canal como a

Liberdade 92,9 para ajudar na divulgação. Quando a pessoa tem o dom e a

oportunidade, com certeza, cantando na Liberdade ela vira sucesso. Quantos

cantores começaram na Liberdade e estão hoje “bombando” pelo Brasil afora.

Tomara que a Liberdade continue nesse papel tão importante de fazer sucesso, de

dar oportunidade para muitos artistas que se encontravam no anonimato e, com a

Liberdade, passaram a ser reconhecidos pelo Brasil.
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Neste momento, quero parabenizá-lo, Lapinha. Que você continue sendo essa

pessoa maravilhosa, assim como a D. Tereza, seus filhos, netos. Betim muito lhe

agradece, Betim lhe deve muito, e Minas Gerais passa a lhe dever, porque você tem

todo esse carisma. É muito difícil uma pessoa ter o que você tem, de muito especial:

você continua com essa humildade, com essa simplicidade. Você é um exemplo que

temos de seguir. A humildade e a simplicidade são duas coisas muito importantes na

vida de cada um. Antes de encerrar, eu queria lembrar um fato, Lapinha. Quando

assumi a Prefeitura de Betim, fui buscar contribuição em pessoas que tinham um

certo conhecimento, que conheciam Betim e que poderiam contribuir. Ao assumir a

condição de Prefeito Municipal de Betim, em 1991, eu tive o privilégio de convidar a

primeira pessoa para ir ao meu gabinete tomar um café comigo e pegar algumas

sugestões e ideias para o Município de Betim. Essa pessoa foi o meu amigo Geraldo

da Silva Santos, o Lapinha, também conhecido como Barão. Quero agradecer, de

coração. Que você seja, Lapinha, um homem sempre abençoado por Deus. Que

Deus continue abençoando a Liberdade, a Mix, para que sejam sempre um sucesso.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de segunda-feira, dia 14, às 20

horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 2/12/2009

Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ruy Muniz e

Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado Padre João. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ruy

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

Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

informa que a reunião se destina a audiência pública para discutir e propor
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encaminhamentos para a inclusão das escolas famílias agrícolas no Programa de

Alimentação Escolar da Secretaria de Estado da Educação. A Presidência interrompe

os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Gilberto José Rezende dos

Santos, Subsecretário de Administração do Sistema Educacional, representando a

Secretária de Estado de Educação, Vanessa Guimarães Pinto; Thiago Borges,

Técnico da Diretoria Central de Alocação Estratégica de Recursos e Ações,

representando a Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Renata Maria Paes

de Vilhena; Idalino Firmino dos Santos, Secretário Executivo da Associação Mineira

de Escolas Famílias Agrícolas do Estado de Minas Gerais - AMEFA; João Paulo do

Espírito Santo, monitor, representante da Escola Família Agrícola Paulo Freire; e

Ricardo Alves de Oliveira, Articulador Estadual do Ministério do Desenvolvimento

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

palavra ao Deputado Padre João, autor do requerimento que deu origem ao debate,

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

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

conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos

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

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

apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 2.215/2008 é retirado da pauta, por ter

sido apreciado em reunião anterior. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Ruy Muniz, Presidente - Carlin Moura - Deiró Marra.

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

9/12/2009

Às 15h2min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Inácio Franco. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e,
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em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Veneroso, dispensa a

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

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

debater, em audiência pública, as questões relativas à segurança pública e a crimes

raciais na internet, em especial a proliferação de “sites” neonazistas, a apreciar a

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

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.901/2009 (Deputada Maria Tereza

Lara) e 3.955/2009 (Deputado Tenente Lúcio), em turno único; 3.307/2009 (Deputado

Rômulo Veneroso) e 3.830/2009 (Deputado Tenente Lúcio), no 1º turno. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Adriana

Abreu Magalhães Dias, antropóloga, mestre e doutoranda em Antropologia Social e

membro da Associação Brasileira de Antropologia e da Latin American Jewish

Studies Association; e os Srs. Gumercindo Nunes Horta Neto, Delegado da Polícia

Federal, representando Jerry Antunes de Oliveira, Superintendente Regional da

Polícia Federal; Capitão Evandro Borges, Coordenador Adjunto Operacional do

Grupo de Combate aos Crimes Cibernéticos, representando o Cel. PM Renato Vieira

de Souza, Comandante-Geral da PMMG; Marcos Brafman e José Vaintraub,

Diretores da Federação Israelita de Minas Gerais - Fisemg -, representando Silvio

Musmann, Presidente da Fisemg, e Sérgio Pitchon, Consul Honorário da República

da Polônia, que são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado João Leite e a

Deputada Maria Tereza Lara, autores do requerimento que deu origem ao debate,

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

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

conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos

ordinários da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.642/2009 (relator: Deputado Rômulo

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

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
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discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.901/2009,

com a Emenda nº 1, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.039 e 5.113/2009.

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

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

são aprovados requerimentos dos Deputados Inácio Franco em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública conjunta com a Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial para debater as denúncias de roubo de gado na região

Centro-Oeste, envolvendo acusações sobre a Polícia Civil de Pará de Minas; Tenente

Lúcio em que solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de

Prudente de Morais para discutir questões pertinentes à segurança pública local e

regional; e Sargento Rodrigues (2) em que solicita seja formulada manifestações de

aplauso ao Cabo PM Luis Carlos Ferreira Souza e ao Soldado Jefferson Souza

Amaral pela efetiva ação policial que frustrou a tentativa de assalto a cooperativa de

crédito em São José de Almeida, Distrito de Jaboticatubas, e aos policiais civis

lotados na Delegacia Especializada de Homicídios de Betim, pelas ações rápidas de

repressão ao crime realizadas este ano. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

João Leite, Presidente - Tenente Lúcio - Rômulo Veneroso - Maria Tereza Lara.

ATA DA 9ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO - NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2009

Às 19h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia,

Lafayette de Andrada, Antônio Carlos Arantes e Neider Moreira (substituindo o

Deputado Juarez Távora, por indicação da Liderança do BPS), membros da

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; o Deputado Fábio Avelar,

membro da Comissão de Membros das Comissões Permanentes - § 1º do art. 204 do
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Regimento Interno. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia,

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a

aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A

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

e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento do

Projeto de Lei nº 3.973/2009, no turno único, cuja relatoria avocou a si. Passa-se à 1ª

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

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no turno único, do Projeto de Lei nº

3.973/2009 (relator: Deputado Zé Maia). Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião conjunta, com edital a ser publicado determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio - Adelmo Carneiro Leão - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

10/12/2009

Às 15h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Chico Uejo,

Sebastião Costa, Domingos Sávio (substituindo o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por

indicação da Liderança do BSD) e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Ronaldo

Magalhães, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Chico Uejo, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Domingos Sávio,

dispensa a leitura da ata da reunião 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 passa à 1ª Fase da 2ª

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

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.855/2009 na forma do Substitutivo

nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 4.057/2009 (relator: Deputado Ronaldo

Magalhães); 3.889/2009 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião

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

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

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

juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 3.377/2009, este

com a Emenda nº 1, e 3.913/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Cumprida

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo - Ronaldo Magalhães - Sebastião

Costa.

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/12/2009

Às 16h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Gil

Pereira, Carlin Moura (substituindo o Deputado Almir Paraca, por indicação da

Liderança do Bloco PMDB-PT-PCdoB) e Dalmo Ribeiro Silva (por indicação da

Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão

presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a

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

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

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto

de Lei nº 4.057/2009 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado

Gil Pereira, aprovado pela Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Almir Paraca - Gil Pereira - Carlos Gomes.

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

14/12/2009

Às 16h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Lafayette de Andrada, Neider Moreira, Padre João e Delvito Alves, membros da

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

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

Deputado Neider Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Registra-se

a presença das seguintes associações de Além Paraíba: Creche Maria Zoffoli

Caçador, Associação de Moradores e Amigos do Bairro Fernando Lobo, Nova

Associação de Moradores e Amigos do Bairro Boiadeiro, Associação Assistência

Social Antioquia, Centro Social Padre Butinhá, Centro Espírita Amor em Deus, Centro

Espírita Alan Kardec, Grupo Integração, Apae-Além Paraíba, Rotary Club Além

Paraíba, Pastoral da Sobriedade Paróquia São José, Associação de Moradores Morro

Cipó e Associação Comunitária dos Bairros Santa Marta I e Santa Marta II. Passa-se

à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O parecer sobre

emendas recebidas em Plenário, no 1º turno, ao Projeto de Lei Complementar nº

55/2009, lido na reunião anterior, é retirado e é apresentado outro parecer pelo

relator, o qual conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 2,

apresentado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela

aprovação das Emendas nºs 1 e 2 na forma das Subemendas nºs 1, das Emendas

nºs 3 a 6, apresentadas em Plenário, e das Emendas nºs 9 e 10, que apresenta, e

pela rejeição das Emendas nºs 7 e 8, apresentadas em Plenário. Após discussão e

votação, é aprovado o parecer. Registra-se o voto contrário dos Deputados Lafayette

de Andrada e Delvito Alves. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
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próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Neider Moreira - Ivair Nogueira - Elmiro Nascimento -

Domingos Sávio.

ATA DA 10ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO - NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/12/2009

Às 20 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jayro Lessa,

Adelmo Carneiro Leão, Antônio Júlio e Lafayette de Andrada, membros da Comissão

de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Está presente, também, o Deputado

Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jayro

Lessa, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 3.808/2009 (Deputado Zé Maia) e 3.809/2009 (Deputado

Lafayette de Andrada), em turno único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009 são

retirados da pauta por determinação do Presidente da Comissão, por não cumprirem

pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

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

conjunta do dia 15/12/2009, às 11 horas, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Inácio Franco - Lafayette de Andrada - Maria Tereza Lara

- Neider Moreira.

ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
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16ª LEGISLATURA, EM 14/12/2009

Às 20h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jayro Lessa,

Adelmo Carneiro Leão, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e Sebastião Costa

(substituindo o Deputado Inácio Franco, por indicação da Liderança do BPS),

membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento

Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa,

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a

aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A

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

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

correspondência publicada no “Diário do Legislativo” em 12/12/2009: ofícios dos Srs.

Marcelo Arruda Nassif, Diretor de Operações da Codemig; Edson Fernandes Martins,

Secretário de Comunicação e Eventos da Prefeitura Municipal de Congonhas; Marx

Fernandes dos Santos, Gerente Regional da Caixa Econômica Federal; Wanderley

Ávila, Presidente do Tribunal de Contas; e Reynaldo Fernandes, Presidente do

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep.

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

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

Projetos de Lei nºs 3.429, 3.855, 3.880, 3.938, 3.971, 3.975, 3.976, 3.977, 4.005 e

4.006/2009 são retirados da pauta por determinação do Presidente por não

cumprirem pressupostos regimentais. Após discussão e votação, é aprovado o

parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.481/2009 na forma do

vencido no 1º turno (relator: Deputado Antônio Júlio). O parecer sobre o Projeto de

Lei nº 3.734/2009, no 2º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de

prazo regimental pelo relator, Deputado Lafayette de Andrada. Suspende-se a

reunião. Às 20h54min são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados

Jayro Lessa, Adelmo Carneiro Leão, Lafayette de Andrada, Inácio Franco, Juarez

Távora e Rosângela Reis. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.797/2009 com as Emendas nºs 1 e 2,

da Comissão de Constituição e Justiça, com a Subemenda nº 2 à Emenda nº 2, e

pela rejeição da Subemenda nº 1 à Emenda nº 2, da Comissão de Administração
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Pública (relator: Deputado Inácio Franco). Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para as reuniões extraordinária do dia 15/12/2009, às 10, 14 e 20 horas,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco - Juarez Távora -

Lafayette de Andrada.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2009

Às 9h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Ronaldo Magalhães e Ademir Lucas, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo Magalhães,

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

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

reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o

recebimento das seguintes proposições, dos quais designou como relatores os

Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.439/2009 (Deputado Ronaldo

Magalhães); 3.741 e 3.865/2009 (Deputado Ademir Lucas). Passa-se à 1ª Fase da 2ª

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

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 3.439, 3.741 e 3.865/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

próximas reuniões extraordinárias de hoje, às 14h30min e às 20h30min, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2009
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Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Almir Paraca, Gil Pereira e Carlos Gomes (substituindo o Deputado Sávio Souza

Cruz, por indicação da Liderança do Bloco PMDB- PT-PCdoB), membros da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Doutor Viana e

Domingos Sávio. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar,

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a

aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir o impacto social e ambiental

da construção, no âmbito do projeto de transposição do Rio São Francisco, de cinco

barramentos (três na Bacia do Rio Paracatu, um no Rio Urucuia e outro no Rio das

Velhas) pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do

Parnaíba - Codevasf -, com recursos previstos no Programa de Aceleração do

Crescimento - PAC -, do governo federal; a apreciar a matéria constante na pauta e a

discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício

do Sr. Júlio César Ribeiro de Oliveira solicitando providências contra a Mineração

Belocal Ltda. e a Mineração João Vaz Sobrinho Ltda., sediadas em Arcos. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Cristina

Chiodi, Assessora Jurídica da Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -, e

os Srs. Geraldo José dos Santos, Vice-Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Gestão

das Águas - Igam -, representando o Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Luciano Luz Badini Martins, Coordenador

do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio

Ambiente, do Patrimônio Histórico e Cultural e da Habitação e Urbanismo - CAO-MA -

; Márcio Ângelo Júnior, Vice-Prefeito Municipal de Santo Hipólito, representando o Sr.

Pedro Chaves, Prefeito desse Município; Ricardo de Castro Machado, Prefeito

Municipal de Presidente Juscelino; Rogério de Oliveira Sepúlveda, Presidente do

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas - CBH-Velhas -; José Américo

Carniel, Presidente do Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica Mineira do Rio Urucuia;

Olavo Remígio Condé, Presidente do Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica Mineira do

Rio Paracatu; Afonso de Jesus Silveira Andrade, Presidente da Agência de

Desenvolvimento Sustentável do Noroeste e membro da Câmara Técnica de Outorga
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do Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica Mineira do Rio Paracatu; e Apolo Heringer

Lisboa, idealizador e membro da Coordenação do Projeto Manuelzão, da UFMG, que

são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de autor do

requerimento que deu origem ao debate, passa às suas considerações iniciais. Logo

após, passa a palavra aos convidados para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

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

turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.838 e 3.909/2009, que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 5.053, 5.054 e 5.159/2009. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 3.592 e 3.790/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

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

requerimentos dos Deputados Fábio Avelar e Almir Paraca (3) em que solicitam seja

realizada visita técnica, com a presença de representantes da Fetaemg, a um

assentamento com graves problemas ambientais, a um outro com pequenos

problemas ambientais e a um terceiro onde não haja tais problemas; seja

encaminhado ao Conselho de Política Ambiental - Copam - pedido de cópia de um

relatório de cumprimento de condicionantes ambientais estabelecidas em

licenciamento ambiental aprovado nos últimos quatro anos pelo órgão licenciador, no

qual estejam contemplados, entre outros temas, a situação da averbação da reserva

legal, a proteção das Áreas de Preservação Permanente, as condições da fauna e a

destinação dos resíduos sólidos e do esgoto; seja encaminhado ao titular da

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de cópia do

termo de ajustamento de conduta a ser celebrado entre o Incra e essa Secretaria,

com o objetivo de agilizar os procedimentos legais para o licenciamento ambiental de

assentamentos para fins de reforma agrária. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
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Comissão para a reunião extraordinária de logo mais, às 14h15min, e para a próxima

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

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 11ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO - NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2009

Às 11 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

(substituindo o Deputado Adelmo Carneiro Leão, por indicação da Liderança do

PMDB-PT-PCdoB) e os Deputados Jayro Lessa, Inácio Franco, Lafayette de Andrada

e Neider Moreira (substituindo o Deputado Juarez Távora, por indicação da Liderança

do BPS), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara aberta a

reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita

aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que

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

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

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

apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009 são retirados da

pauta a requerimento do Deputado Juarez Távora, aprovado pela Comissão.

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião conjunta,

hoje, às 14h15min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Lafayette de Andrada - Jayro Lessa.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2009

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Domingos Sávio, Elmiro Nascimento e Neider Moreira, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues.
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ivair Nogueira,

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento

de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: ofícios da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e

Gestão; e dos Srs. Felipe Augusto Cardoso Soledade, Presidente da Associação dos

Defensores Públicos de Minas Gerais, e Almeida Melo, Presidente do TRE-MG

(12/12/2009). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Os Projetos de Lei Complementar nºs 55/2009 e 57/2009 e o Projeto de Lei

nº 3.797/2009, todos no 2º turno, são retirados de pauta por determinação do

Presidente, por não cumprirem pressupostos regimentais. O Projeto de Lei

Complementar nº 45/2008 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do

Deputado Sargento Rodrigues, aprovado pela Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é aprovado o

Requerimento nº 5.124/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

reunião extraordinária hoje, às 20h30min, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Elmiro Nascimento, Presidente - Ronaldo Magalhães - Neider Moreira - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 453/2009*

Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia, emenda ao

Projeto de Lei nº 3.734, de 2009, que dispõe sobre a regularização da situação
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funcional de servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER/MG - e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de

Minas Gerais - IPSEMG.

A emenda visa alterar o art. 31 da Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008, que

disciplina o Acordo de Resultados e o Prêmio por Produtividade no âmbito do Poder

Executivo e dá outras providências.

O art. 31 inicia a Seção que trata da concessão de Prêmio por Produtividade com

base na ampliação real de arrecadação de receitas e o § 3º do referido artigo

estabelece que se a ampliação real da receita ficar abaixo da diferença absoluta entre

a receita arrecadada no período de referência do exercício corrente e aquela

arrecadada no mesmo período do exercício anterior, corrigida pela inflação, o déficit

constatado será integralmente descontado da ampliação observada no período

seguinte e, se necessário, nos períodos posteriores, incluindo-se os dos exercícios

seguintes, até a sua total compensação.

A alteração ora proposta para o § 3º do art. 31 visa restringir a compensação ao

âmbito do exercício financeiro corrente, sem afetar os exercícios subsequentes. A

medida tem o objetivo de evitar que as circunstâncias ocorridas durante um exercício,

que impediram o alcance da ampliação real de receita e, consequentemente,

afetaram, total ou parcialmente, de forma negativa, o pagamento do Prêmio de

Produtividade, continuem produzindo efeitos futuros, comprometendo o alcance dos

objetivos pretendidos com a Lei nº 17.600, de 2008.

A emenda também propõe a inclusão de um § 4º ao referido art. 31, estabelecendo

a regra segundo a qual, tendo ocorrido pagamento de Prêmio de Produtividade

superior ao devido, em razão da apuração de déficit na ampliação real de receita,

apurado posteriormente aos pagamentos efetuados, o valor pago a maior será

compensado dos pagamentos posteriores do Prêmio de Produtividade, até sua total

compensação.

Finalmente, o segundo artigo da emenda prevê que as regras contidas nos §§ 3º e

4º do art. 31 da Lei nº 17.600, de 2008, com a redação proposta por esta emenda,

aplicam-se à apuração e ao pagamento do Prêmio de Produtividade no exercício de

2009.
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Essas alterações permitirão que as circunstâncias adversas impeditivas do alcance

da ampliação real de receita não se perpetuem no tempo, ficando circunscritas ao

exercício financeiro em que surgiram, sem comprometer o desempenho futuro, ao

mesmo tempo em que não permitem o pagamento indevido do Prêmio de

Produtividade.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter a emenda em

questão à elevada análise de seus Nobres Pares.

Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 3.734, DE 2009

Acrescentem-se, onde convier, os seguintes artigos:

“Art. ... - O art. 31 da Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 31 - (...)

§ 3º - Na hipótese de o resultado decorrente da operação descrita nos §§ 1º e 2º

deste artigo ser negativo, o déficit constatado será descontado da ampliação

observada no período seguinte e, se necessário, nos períodos posteriores, desde que

pertencentes ao próprio exercício, sem ultrapassá-lo, ainda que a compensação se

dê parcialmente.

§ 4º - Após a apuração do resultado da operação descrita nos §§ 1º, 2º e 3º deste

artigo em relação ao último período de referência do exercício, verificando-se

pagamento de Prêmio de Produtividade nos períodos anteriores em montante

superior ao que seria devido no exercício, o valor pago a maior será descontado nos

pagamentos de Prêmio de Produtividade devidos nos períodos posteriores, até sua

total compensação.”.

Art. ... - Os §§ 3º e 4º do art. 31 da Lei nº 17.600, de 2008, com a redação dada por

esta lei, aplicam-se à apuração e ao pagamento de Prêmio por Produtividade

referente ao exercício de 2009.”.”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 3.734/2009. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

REQUERIMENTO
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Do Deputado Dinis Pinheiro em que solicita seja atribuído regime de urgência à

tramitação do Projeto de Resolução nº 4.108/2009.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.108/2009

Modifica a estrutura administrativa da Secretaria da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Ficam criadas quatro Funções Gratificadas de Gerência-Geral – FGG – e

dez Funções Gratificadas de Nível Superior – FGS –, de que tratam, respectivamente,

o “caput” do art. 3º e o inciso II do art. 5º da Resolução nº 5.134, de 10 de setembro

de 1993.

Art. 2º – Ficam transformados três cargos de Coordenador de Área, código AL-

DAS-1-03, de que trata o art. 5º da Resolução nº 5.198, de 21 de maio de 2001, em

três cargos de Assessor, código AL-DAS-1-01, de que trata o art. 4º e o Anexo I da

Resolução nº 5.126, de 21 de dezembro de 1992, mantido o mesmo símbolo de

vencimento AL-S-03.

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

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2009.

Mesa da Assembleia

Justificação: Este projeto de resolução tem o objetivo de promover algumas

alterações na estrutura de cargos e funções que integram o Sistema de

Gerenciamento da Secretaria da Assembleia, uma vez que esta Casa vem

intensificando e aprimorando as atividades de interlocução com a sociedade, de

formação política do cidadão e de interiorização da atividade parlamentar, entre

outras.

O provimento de diversos cargos em várias especialidades, a partir da realização

de recente concurso público, resultou no aprimoramento do quadro de pessoal da

Assembleia. É crescente a necessidade de recrutamento de pessoal com qualificação

compatível com a alta complexidade dos trabalhos da Casa, principalmente de

elaboração legislativa e de fiscalização.

Em decorrência desse processo, constata-se a necessidade de criação de setores

especializados na execução de determinadas atividades, com o objetivo de obter
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graus mais elevados de produtividade, eficiência e eficácia na consecução dos

trabalhos institucionais.

Portanto, as transformações e as criações de cargos e funções propostas têm o

objetivo de adequar a estrutura organizacional ao modelo que hoje se vislumbra como

ideal e que teve início com a edição da Deliberação da Mesa nº 2.401, de 16/7/2007.

Quanto aos aspectos financeiros e orçamentários desta proposta, destacamos que

não há nenhum óbice à sua tramitação, uma vez que a Assembleia Legislativa vem

atendendo às exigências e aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal –

LRF. De acordo com o art. 20 dessa lei, as despesas com pessoal da ALMG podem

chegar a 2,2272% do valor da Receita Corrente Líquida – RCL – do Estado; no

entanto, dado o grande esforço deste Poder para manter o equilíbrio fiscal, verifica-se

no Demonstrativo da Despesa de Pessoal relativo ao período de janeiro a agosto de

2009 – disponível em sua página eletrônica – que o gasto da Secretaria da

Assembleia Legislativa na área de pessoal, inclusive inativos e pensionistas, foi de

1,5518% em relação à RCL. Se forem deduzidos esses gastos, o índice passa a

corresponder a 1,1721%. Portanto, vale destacar que esses índices se encontram

muito abaixo até mesmo do limite prudencial previsto na LRF, que é de 2,1158%.

Diante do exposto e da importância de que se reveste este projeto, solicitamos aos

nobres pares a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembleia, para parecer, nos termos do art.

195, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea “a”, do Regimento Interno.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 2.215/2008

EMENDA Nº 2

Acrescente-se, no Anexo, ao item 4.9.1 - Ações Estratégicas:

“Implementar na rede estadual de ensino de Minas Gerais o disposto na Lei Federal

nº 11.378, de 2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os

profissionais do magistério público da educação básica, regulamentando disposição

constitucional (alínea “e” do inciso III do “caput” do art. 60 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias).”

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Padre João
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Justificação: Esta emenda pretende garantir nas ações estratégicas de formação e

valorização do profissional de educação do projeto que contém o Plano Decenal de

Educação de Minas Gerais a implementação do pagamento do piso salarial nacional

para os profissionais do magistério da rede estadual de educação, conforme dispõe a

Lei Federal nº 11.378. O valor do piso salarial profissional nacional para os

profissionais do magistério público da educação básica com formação em nível médio

na modalidade Normal, com jornada de trabalho de 40 horas, foi fixado pela lei em

R$950,00.

Tal medida visa a garantir uma dignidade salarial aos profissionais da educação

compatível com a exigência de melhoria da qualidade da educação no Estado.

A Lei Federal nº 11.378 regulamentou a alínea “e” do inciso III do “caput” do art. 60

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Tal medida também está

amparada no inciso VI do art. 196 da Constituição do Estado de Minas Gerais, que

considera o piso de vencimento profissional como garantia para a valorização dos

profissionais do ensino.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se, onde convier, no Anexo, ao item 4.9.2 - Metas:

“Implantar o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério

público da educação básica da rede estadual de Minas Gerais.

Considerar, em cumprimento à Lei Federal nº 11.378, de 2008, que o piso salarial

profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica

será de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível

médio, na modalidade Normal.

Atualizar o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação

básica em Minas Gerais, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2010.

Adequar os Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro

de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os

profissionais do magistério público da educação básica em Minas Gerais.”

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Padre João

Justificação: Ao acrescentar as metas acima ao projeto que contém o Plano
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Decenal de Educação pretendemos adequá-lo aos dispositivos legais contidos na Lei

Federal nº 11.378, que regulamenta o piso salarial profissional nacional para os

profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea “e” do

inciso III do “caput” do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Tais medidas visam a garantir a remuneração digna para os profissionais da

educação em Minas Gerais, condição indispensável à sua valorização e à melhoria

da qualidade da educação no Estado.

EMENDA Nº 4

Acrescente-se, no Anexo, ao item 4.9 - Formação e Valorização dos Profissionais

da Educação:

“Para garantir a efetiva valorização da carreira dos profissionais da educação da

rede pública estadual de Minas Gerais, cabe aos governos assegurar-lhes salário

digno e condições apropriadas de trabalho como condições essenciais para a

promoção da qualidade da educação pública.

Como estabelece a Constituição Federal, a vinculação de 25% das receitas

resultantes de impostos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de

18% em âmbito da União, para a manutenção e o desenvolvimento do ensino público,

assegura o financiamento necessário ao cumprimento do que dispõe a Lei Federal nº

11.738, de 2008. Sancionada em 16/7/2008, a lei que instituiu o piso salarial

profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica,

regulamentou disposição constitucional (alínea “e” do inciso III do “caput” do art. 60

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias). Dessa forma, o cumprimento da

Lei Federal n° 11.738 nos Estados e nos Municípios está assegurada pela vinculação

de receitas à educação e por mecanismos dispostos no Fundo da Educação Básica -

Fundeb. À União caberá complementar os valores abaixo do estipulado

nacionalmente.

Cabe ao Estado, ao valorizar efetivamente seus profissionais da educação,

considerar que outras remunerações (gratificações sem incidência na aposentadoria)

e adequações ao Plano de Carreira podem ser agregadas para além do valor mínimo

do piso salarial nacional, hoje de R$950,00.”

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.
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Padre João

Justificação: É impossível desvincular o discurso de defesa da qualidade da

educação básica e de valorização dos profissionais do magistério de condições

dignas de trabalho e de salário. Ao ser aprovada, a Lei Federal nº 11.738 beneficiou

diretamente 1.500.000 educadores (pela projeção do MEC) e, indiretamente, 46

milhões de alunos das redes públicas brasileiras. Sabemos que o piso salarial

nacional será um instrumento poderoso para a elevação da qualidade da educação

brasileira, principalmente se combinado com outras medidas necessárias à

valorização profissional, como a formação. A existência de dispositivos

constitucionais que vinculam receitas à educação garante o financiamento necessário

ao cumprimento da referida lei. Nesse sentido torna-se ponto fundamental para o

Plano Decenal de Educação de Minas Gerais o cumprimento da Lei Federal nº

11.738, que, conjugada com outras medidas indispensáveis à valorização profissional

(como carreira e formação), com o adequado financiamento e a gestão democrática,

garantirá a elevação da qualidade da educação em Minas Gerais.

EMENDA Nº 5

No Anexo I, acrescente-se ao item 11.1 - Ações Estratégicas seguinte inciso

11.1.11:

“11.1.11 - Criar e implementar ações de capacitação continuada de recursos

humanos envolvidos na execução do programa da alimentação escolar.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

André Quintão

Justificação: A necessidade de capacitação foi avaliada pela Comissão de

Representação do ciclo de debates sobre alimentação escolar, realizado nesta Casa

em 2007, como fundamental para a efetivação da política e do programa de

alimentação escolar na rede estadual, devendo abranger todos os profissionais

responsáveis pela alimentação escolar, quais sejam: Diretores de Escola; técnicos

das superintendências regionais de ensino; manipuladores de alimentos (cozinheiras,

auxiliares de cozinha e proprietários de lanchonetes); professores; membros do

Conselho de Alimentação Escolar.

A capacitação dos profissionais envolvidos na execução do PNAE está prevista na
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Portaria Interministerial nº 1.010, em seus arts. 3º e 4º. O art. 3º determina, no inciso

III, que deve ser estimulada a implantação de boas práticas de manipulação de

alimentos nos locais de produção e fornecimento de serviços de alimentação no

ambiente escolar, classificados como refeitórios, restaurantes, cozinhas e

lanchonetes. O art. 4º define que os serviços de alimentação devem estar em

conformidade com os regulamentos vigentes, de maneira a garantir a segurança

sanitária dos alimentos e das refeições.

De maneira geral, os objetivos das capacitações devem estar orientados para uma

produção de alimentos saudáveis, com quantidade, qualidade, variedade, economia e

reaproveitamento deles na escola, evitando-se o desperdício.

Para a formulação e o desenvolvimento de ações de capacitação e formação, a

Comissão de Representação recomendou à Secretaria de Estado de Educação

estabelecer parceria com o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar

da Universidade Federal de Ouro Preto - Cecane -, instituído a partir do pacto firmado

entre o FNDE e as universidades federais, para prestar ações de apoio técnico e

operacional na efetivação e na, consolidação da Política de Segurança Alimentar e

Nutricional no ambiente escolar e melhorar a qualidade de gestão e do controle social

do PNAE.

Recomenda-se também o estabelecimento de parcerias com universidades e

centros de ensino superior que possuem cursos de nutrição, para viabilizar projetos

de extensão voltados para elaboração de diagnóstico, pesquisa, capacitação em

gestão e controle social junto aos órgãos do governo, especialmente os dos setores

de educação, saúde e agricultura.

EMENDA Nº 6

No Anexo I, acrescente-se ao item 11.1 - Ações Estratégicas seguinte inciso 11.1.9:

“11.1.9 - Contratar, para o quadro funcional das Superintendências Regionais de

Ensino, nutricionista para elaborar os cardápios da alimentação escolar.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

André Quintão

Justificação: Nossa emenda tem por objetivo fazer cumprir o disposto na Lei

Federal nº 11.947, de 16/6/2009:
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“Art. 11 - A responsabilidade técnica pela alimentação escolar nos Estados, no

Distrito Federal, nos Municípios e nas escolas federais caberá ao nutricionista

responsável, que deverá respeitar as diretrizes previstas nesta lei e na legislação

pertinente, no que couber, dentro das suas atribuições específicas.

Art. 12 - Os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pelo

nutricionista responsável com utilização de gêneros alimentícios básicos, respeitando-

se as referências nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura e a tradição alimentar

da localidade, pautando-se na sustentabilidade e diversificação agrícola da região, na

alimentação saudável e adequada.

Parágrafo único - Para efeito desta lei, gêneros alimentícios básicos são aqueles

indispensáveis à promoção de uma alimentação saudável, observada a

regulamentação aplicável.

Art. 13 - A aquisição dos gêneros alimentícios, no âmbito do PNAE, deverá

obedecer ao cardápio planejado pelo nutricionista e será realizada, sempre que

possível, no mesmo ente federativo em que se localizam as escolas, observando-se

as diretrizes de que trata o art. 2º desta lei.”.

EMENDA Nº 7

No Anexo I, acrescente-se ao item 11.1 - Ações Estratégicas seguinte inciso

11.1.10:

“11.1.10 - Assegurar que a ação do Estado promova práticas alimentares saudáveis

no ambiente escolar, envolvendo medidas de proteção que impeçam a exposição dos

escolares a fatores e situações estimuladores de práticas não saudáveis.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

André Quintão

Justificação: A Lei nº 18.372, de 2009, veda, “nos estabelecimentos a que se refere

o “caput” deste artigo, o fornecimento e a comercialização de produtos e preparações

com altos teores de calorias, gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal, ou

com poucos nutrientes, nos termos de regulamento”.

A Portaria Interministerial nº 1.010, de 8/5/2006, determina que nas escolas haja

“restrição ao comércio e à promoção comercial no ambiente escolar de alimentos e

preparações com altos teores de gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal e
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incentivo ao consumo de frutas, legumes e verduras” (art. 3, IV), como um dos eixos

prioritários para a promoção da alimentação saudável no ambiente escolar.

EMENDA Nº 8

No Anexo I, acrescente-se ao item 3.2 - Metas o seguinte inciso 3.2.16:

“3.2.16 - Implantar, em cinco anos, nas escolas de ensino médio prioritariamente

situadas em áreas de maior vulnerabilidade social, ações de acompanhamento social

para atendimento de alunos e suas famílias, pertencentes a comunidades que

apresentem baixo Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - ou vulnerabilidade

social intensa.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

André Quintão

EMENDA Nº 9

No Anexo I, acrescente-se ao item 2.1 - Ações Estratégicas seguinte inciso 2.1.6:

“2.1.6 - Implantar, nas escolas de ensino fundamental da rede estadual, ações de

acompanhamento social para atendimento de alunos e suas famílias, pertencentes a

comunidades que apresentem baixo Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - ou

vulnerabilidade social intensa.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

André Quintão

EMENDA Nº 10

No Anexo I, acrescente-se ao item 2.2 - Metas o seguinte inciso 2.2.13:

“2.2.13 - Implantar, em cinco anos, nas escolas de ensino fundamental

prioritariamente situadas em áreas de maior vulnerabilidade social, ações de

acompanhamento social para atendimento de alunos e suas famílias, pertencentes a

comunidades que apresentem baixo Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - ou

vulnerabilidade social intensa.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

André Quintão

EMENDA Nº 11

No Anexo I acrescente-se ao item 3.1 - Ações Estratégicas seguinte inciso 3.1.5:

“3.1.5 - Implantar, nas escolas de ensino médio da rede estadual, ações de
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acompanhamento social para atendimento de alunos e suas famílias, pertencentes a

comunidades que apresentem baixo Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - ou

vulnerabilidade social intensa.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

André Quintão

EMENDA Nº 12

Os incisos 1.1.6, 2.1.5, 3.2.8, 5.1.4, 6.1.6, 8.1.5, integrantes do Anexo I ficam

acrescidos, ao final, da expressão “assegurado o cumprimento do disposto no art. 14

da Lei Federal nº 11.947, de 2009”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

André Quintão

Justificação: O art. 14 da Lei Federal nº 11.947, de 2009 dispõe que “do total dos

recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30%

(trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios

diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas

organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades

tradicionais indígenas e comunidades quilombolas.”

EMENDA Nº 13

Acrescente-se onde convier o seguinte inciso:

“8.2.5 - Para definição dos padrões de atendimento e dos projetos educativos e

pedagógicos e para avaliação sistêmica da educação indígena, será assegurada a

consulta e a participação das lideranças políticas indígenas ou representantes por

elas indicados.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

André Quintão

Justificação: Esta emenda busca assegurar a antiga e justa reivindicação dos povos

indígenas à participação direta dos caciques na definição da política educacional

indígena, dada a singularidade de sua cultura.

EMENDA Nº 14

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - Incluir, na universidade pública, a disciplina Educação Emocional, nas
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áreas de Psicologia, Educação e Saúde, contemplando os seguintes eixos:

I - sensibilização e informação sobre a filosofia do Dr. Bach e o sistema floral;

II - capacitação dos profissionais da educação, buscando a melhoria e a

sustentabilidade dos processos de aprendizagem.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Wander Borges

Justificação: A terapia floral é um processo através do qual um indivíduo, com o

auxílio do terapeuta ou mobilizado pela ação das essências florais, aumenta o seu

grau de autoconhecimento, o que o auxiliará na resolução ou a lidar melhor com

questões emocionais e físicas que lhe são difíceis, recuperando as qualidades

positivas de sua alma.

Os florais são utilizados na educação, especialmente para tratar a dislexia,

hiperatividade, dificuldades de compreensão, concentração e expressão.

A emenda apresentada decorre da relevância do conceito de ecologia emocional,

que consiste na arte de gerir os nossos afetos (sentimentos e emoções), de tal forma

que a sua energia promova condutas que aumentem o equilíbrio pessoal,

favorecendo o desenvolvimento da capacidade de adaptação e melhorando as

relações interpessoais e o respeito e cuidado com o mundo.

Os professores devem ser preparados para trabalhar o inconsciente coletivo de

seus alunos, pois estes absorvem mais profundamente as lições que lhe são

passadas, as quais poderão ser feitas de forma lúdica e empreendedora.

Esta emenda visa a garantir a instituição da disciplina Educação Emocional na

universidade pública, de forma a conduzir a operacionalização sistêmica da educação

emocional.

EMENDA Nº 15

Acrescente-se onde convier:

“Implementar, num período de três anos, o Programa Saberes da Terra (Pró-jovem

do Campo) nos níveis fundamental e médio (modalidade educação de jovens, adultos

e idosos), atendendo também a pessoas com idade acima de 29 anos, em todos os

Municípios do Estado.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.
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Carlin Moura

EMENDA Nº 16

Acrescente-se onde convier:

“Garantir aos profissionais da educação ingresso, permanência e inclusão gratuitos

em curso superior de graduação, especialização, mestrado e doutorado, por área de

atuação, com liberação remunerada para os fins, sem prejuízo financeiro na

carreira.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Carlin Moura

EMENDA Nº 17

Acrescente-se onde convier:

“Garantir a manutenção e a ampliação do Curso Normal Médio, visando à elevação

do percentual de atuação desse profissional na educação infantil.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Carlin Moura

EMENDA Nº 18

Suprima-se o item “F” da Meta 4.9.2, renumerando os demais.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Carlin Moura

EMENDA Nº 19

Acrescente-se onde convier:

“Garantir o cumprimento imediato do estágio curricular no Curso Normal Médio,

respeitando os planos curriculares das escolas, criando coordenação pedagógica

para o curso, por ter especificidade e rubrica próprias, e garantindo aos egressos do

Normal Médio a continuidade dos estudos em nível superior.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Carlin Moura

EMENDA Nº 20

Acrescente-se onde convier:

“Realizar periodicamente congressos, seminários e painéis objetivando a avaliação

e a reestruturação permanente dos sistemas e setores de ensino, envolvendo todos
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os parceiros da educação.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Carlin Moura

EMENDA Nº 21

Acrescente-se onde convier:

“Implementar imediatamente a liberação de um terço de aulas mensais para permitir

ao professor atuar na coordenação de área ou áreas afins no ensino básico.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Carlin Moura

EMENDA Nº 22

Acrescente-se onde convier:

“Ampliar as fontes de recursos públicos para educação, visando a garantir parceria

entre as Secretarias de Estado de Saúde e de Desenvolvimento Social, possibilitando

a integração dos profissionais psicólogo educacional, pedagogo, psicopedagogo,

fonoaudiólogo, auxiliar de enfermagem e assistente social nas escolas públicas do

Estado de Minas Gerais, reconhecendo as atribuições específicas desses

profissionais, que passarão a compor equipes interdisciplinares de apoio à

educação.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Carlin Moura

EMENDA Nº 23

Acrescente-se ao Plano Decenal de Educação, onde convier, as propostas do

seminário legislativo do Esporte: Infância e Adolescência Caminho para a Cidadania,

especialmente aquelas referentes à prática da educação física na rede pública de

ensino estadual.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Carlin Moura

EMENDA Nº 24

Acrescente-se onde convier:

“Garantir estrutura física e pedagógica e profissionais especializados para o

atendimento, nas instituições de educação infantil, de crianças com deficiência ou
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mobilidade reduzida.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Carlin Moura

EMENDA Nº 25

Acrescente-se onde convier:

“Estabelecer e implementar, em até cinco anos, em parceria com os Municípios,

política de transporte escolar gratuito e de qualidade que atenda à demanda de todo

o ensino fundamental nas zonas urbana e rural, priorizando os alunos da zona rural.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Carlin Moura

EMENDA Nº 26

Acrescente-se onde convier:

“Estabelecer, em parceria com a União e os Municípios, buscando a colaboração de

universidades e institutos superiores de educação, programa de formação para os

profissionais da educação infantil, o qual cumpra as seguintes metas:

a) em cinco anos, formação apropriada em nível superior para todos os dirigentes

de instituições de educação infantil;

b) em quatro anos, habilitação específica em nível médio e, em cinco anos,

formação específica em nível superior, para todos os professores.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Carlin Moura

EMENDA Nº 27

Acrescente-se onde convier:

“Assegurar e ampliar a oferta de vagas em curso Normal de níveis médio e superior

para formação de docentes para atuar na educação infantil.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Carlin Moura

EMENDA Nº 28

Acrescente-se onde convier:

“Implementar e ampliar projetos educativos para a educação indígena, do campo e

de comunidades remanescentes dos quilombos, incluindo plano curricular, calendário,
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métodos de ensino e materiais didáticos específicos e adequados a cada realidade.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Carlin Moura

EMENDA Nº 29

Acrescente-se onde convier:

“Consolidar as escolas de educação indígena, do campo e de comunidades de

remanescentes de quilombolas e colaborar na elaboração ou na revisão dos projetos

pedagógicos delas.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Carlin Moura

EMENDA Nº 30

Acrescente-se onde convier:

“Implementar a Resolução nº 1, de 17/6/2004, que institui as Diretrizes Curriculares

Nacionais para a Educação das Relações Étnicorraciais e para o Ensino de História e

Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, estabelecidas na Lei nº 11.645, de 2008,

e pela Resolução CD/FNDE nº 8, de 26/3/2009, que estabelecem orientações e

diretrizes para execução de projetos educacionais de formação continuada de

professores quilombolas e elaboração de material didático específico para educação

básica.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Carlin Moura

EMENDA Nº 31

Acrescente-se onde convier:

“Aprovar, regulamentar e implementar as diretrizes operacionais para a educação

básica nas escolas do campo, quilombolas, afrodescendentes e de comunidades

indígenas, conforme a Resolução CNE/CEB nº 3, de 1999.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Carlin Moura

EMENDA Nº 32

Acrescente-se onde convier:

“Extinguir a política de nucleação das escolas do campo em área urbana e expandir
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as redes de ensino estadual e municipal nas comunidades rurais.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Carlin Moura

EMENDA Nº 33

Acrescente-se onde convier:

“Adotar a expressão “educação do campo” como referência das escolas e dos

projetos educacionais deste segmento.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Carlin Moura

EMENDA Nº 34

Acrescente-se onde convier:

“Implementar, no período de três anos, o ensino médio e profissionalizante no

campo, entre os indígenas, quilombolas, afrodescendentes e nas comunidades

tradicionais em parceria com os Municípios e em consonância com os processos

produtivos e ambientais locais, garantindo aos jovens e aos adultos condições de

permanência no campo com qualidade de vida.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Carlin Moura

EMENDA Nº 35

Acrescente-se onde convier:

“Ampliar, no período de três anos, a oferta de cursos de licenciatura, em diferentes

áreas do conhecimento, em todas as instituições de ensino superior, para a formação

específica de educadores do campo, indígena, quilombolas, afrodescendentes e de

comunidades tradicionais, valorizando a formação em alternância presencial e a

distância, com a participação da sociedade civil organizada do campo.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Carlin Moura

EMENDA Nº 36

Acrescente-se onde convier:

“Instalar, em dois anos, laboratórios de informática conectados à internet em 100%

(cem por cento) das escolas estaduais indígenas, do campo e das comunidades
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remanescentes dos quilombos, e orientar a rede municipal de ensino que adote o

mesmo procedimento.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Carlin Moura

EMENDA Nº 37

Acrescente-se onde convier:

“Desenvolver e consolidar, em três anos, modelo de organização e funcionamento

das escolas indígenas, do campo e das comunidades de remanescentes de

quilombos, adequando o currículo ao calendário agrícola, adotando a metodologia de

alternância, de forma que atenda às especificidades da realidade do agricultor e da

agricultora como atividade familiar intimamente ligada à identidade dos sujeitos que

vivem de atividades no campo.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Carlin Moura

EMENDA Nº 38

Acrescente-se ao Anexo I o item 12.2.6:

“2.1.4 – Implantar calendário permanente de competições esportivas e

paradesportivas nas escolas de ensino fundamental e médio, de forma articulada

entre as redes de ensino estadual, municipais e privada.”

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Gláucia Brandão

Justificação: A medida visa à organização e consolidação da prática esportiva nas

escolas das redes pública e privada de ensino, de forma a estimular a cooperação e

participação no âmbito dos sistemas de ensino. O Estado já mantém os Jogos

Escolares de Minas Gerais – Jemg –, que são organizados de forma a atrair o maior

número possível participantes em todos os Municípios. A criação de um calendário

esportivo único, envolvendo as redes públicas e privada, constituirá um meio de

disseminar e incrementar a participação de alunos das diversas regiões do Estado. A

emenda em tela retrata ainda o anseio da comunidade esportiva do Estado,

apresentado no documento final do seminário legislativo “Esporte, Infância e

Adolescência: Caminho para a Cidadania”.
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EMENDA Nº 39

Acrescente-se o seguinte item 2.1.3 ao Anexo I, renumerando-se os subsequentes:

“2.1.3 - Garantir que a educação física seja ministrada em todas as séries ou anos

dos ciclos do ensino fundamental nos estabelecimentos da rede estadual, por

professores habilitados e com carga horária mínima de duas aulas semanais.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Gláucia Brandão

Justificação: Componente curricular obrigatório da educação básica, a educação

física, se ministrada adequadamente, configura-se como instrumento de grande valia

para o desenvolvimento do aluno. A despeito da obrigatoriedade conferida por meio

da Lei Federal nº 9.394, de 20/12/2006, que institui as diretrizes e bases da educação

nacional, verifica-se que a educação física é marginalizada em grande parte das

instituições de ensino. Com o objetivo de modificar essa situação, apresentamos a

emenda em questão, que acreditamos ser o passo inicial para o aprimoramento da

educação física nas escolas, que, consequentemente, refletirá de forma positiva no

desenvolvimento dos alunos. A emenda em tela retrata o anseio dos segmentos da

sociedade ligados ao esporte do Estado, apresentado no documento final do

seminário legislativo “Esporte, Infância e Adolescência: Caminho para a Cidadania”.

EMENDA Nº 40

Dê-se ao item 2.1.4 do Anexo I a seguinte redação:

“2.1.4 - Universalizar, em três anos, em articulação com as áreas de saúde e de

assistência social, com instituições de ensino superior e com os Municípios, os

exames de acuidade visual e auditiva e a avaliação postural, funcional e cognitiva dos

alunos das escolas públicas de ensino fundamental.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Gláucia Brandão

Justificação: A emenda em comento tem como objetivo acrescentar as avaliações

funcional e cognitiva na ação estratégica 2.1.4, de forma a permitir diagnosticar

eventuais disfunções físicas, motoras e cognitivas dos alunos, munindo-se assim as

instituições de ensino de instrumentos adequados para prevenção e correta

orientação acerca dos problemas detectados. A emenda resulta das contribuições
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dos participantes do seminário legislativo “Esporte, Infância e Adolescência: Caminho

para a Cidadania”.

EMENDA Nº 41

Acrescente-se ao Anexo I o seguinte item 2.2.4, renumerando-se os subsequentes:

“2.2.4 - Ampliar progressivamente o número de escolas públicas que desenvolvam

projetos esportivos e socioeducativos, em horários extraturno e nos finais de semana,

com a contratação de profissionais habilitados, para atender, no prazo de cinco anos,

40% (quarenta por cento), e, no prazo de dez anos, 80% (oitenta por cento) dos

alunos do ensino fundamental, priorizando os que se encontram em condição de

maior vulnerabilidade social.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Gláucia Brandão

Justificação: As comunidades vêm pleiteando que as escolas possam ser utilizadas,

após o horário normal das aulas, para realização de projetos esportivos e

socioeducativos. O Estado, na medida do possível, vem atendendo essa demanda

por meio dos programas Escola de Tempo Integral e Escola Viva, Comunidade Ativa.

No entanto, essa concepção de convivência comunitária deve ser estendida à demais

escolas da rede estadual, e o primeiro passo pode ser o desenvolvimento de projetos

esportivos. A emenda em tela retrata o anseio dos segmentos da sociedade ligados

ao esporte do Estado, apresentado no documento final do seminário legislativo

“Esporte, Infância e Adolescência: Caminho para a Cidadania”.

EMENDA Nº 42

Acrescente-se o seguinte item 3.1.3 ao Anexo I, renumerando-se os subsequentes:

“3.1.3 - Garantir que a educação física seja ministrada em todas as séries do ensino

médio nos estabelecimentos da rede estadual, por professores habilitados e com

carga horária mínima de duas aulas semanais.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Gláucia Brandão

Justificação: Componente curricular obrigatório da educação básica, a educação

física, se ministrada adequadamente, configura-se como instrumento de grande valia

para o desenvolvimento do aluno. A despeito da obrigatoriedade conferida por meio
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da Lei Federal nº 9.394, de 20/12/2006, que institui as diretrizes e bases da educação

nacional, verifica-se que a educação física é marginalizada em grande parte das

instituições de ensino. Com o objetivo de modificar essa situação, apresentamos a

emenda em questão, que acreditamos ser o passo inicial para o aprimoramento da

educação física nas escolas, e que, consequentemente, refletirá de forma positiva no

desenvolvimento dos alunos. A emenda em tela retrata o anseio dos segmentos da

sociedade ligados ao esporte do Estado, apresentado no documento final do

seminário legislativo “Esporte, Infância e Adolescência: Caminho para a Cidadania”.

EMENDA Nº 43

Acrescente-se ao Anexo I o seguinte item 3.2.7, renumerando-se os subsequentes:

“3.2.7 - Ampliar progressivamente o número de escolas públicas que desenvolvam

projetos esportivos e socioeducativos, em horários extraturno e nos finais de semana,

com a contratação de profissionais habilitados, para atender, no prazo de cinco anos,

20% (vinte por cento), e, no prazo de dez anos, 40% (oitenta por cento) dos alunos do

ensino médio, priorizando os que se encontram em condição de maior vulnerabilidade

social.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Gláucia Brandão

Justificação: Esta emenda resulta das contribuições dos segmentos da sociedade

ligados ao esporte apresentadas no seminário legislativo “Esporte, Infância e

Adolescência: Caminho para a Cidadania”.

O PDEMG já prevê, como meta para o ensino médio, a ampliação progressiva da

jornada escolar diária, visando à oferta de tempo integral para 20% dos alunos do

ensino médio, em cinco anos, e para 40%, em dez anos, priorizando os que se

encontram em condição de maior vulnerabilidade social.

A nova meta estaria em sintonia com os objetivos da ampliação da jornada escolar

no ensino médio, complementando o alcance da meta original e respeitando, ao

mesmo tempo, a proporcionalidade estabelecida entre os percentuais e o prazo de

implementação.

EMENDA Nº 44

Acrescente-se ao Anexo I o item 8.2.5, renumerando-se os subsequentes:
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“8.2.5 - Implantar, com a contratação de profissionais habilitados, projetos

esportivos e socioeducativos em horários extraturno e nos finais de semana, no prazo

de cinco anos, em 40% (quarenta por cento) e, no prazo de dez anos, em 80%

(oitenta por cento) das escolas estaduais de educação indígena, do campo e de

comunidades de remanescentes de quilombos.”.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Gláucia Brandão

Justificação: A par do que foi pleiteado para os ensinos fundamental e médio e

buscando atender a demanda apresentada pelos segmentos da sociedade ligados ao

esporte do Estado no seminário legislativo “Esporte, Infância e Adolescência:

Caminho para a Cidadania”, consideramos tempestiva e desejável a criação de

oportunidades de acesso dos alunos às práticas esportivas e socioeducativas,

voltadas às especificidades da educação indígena, do campo e de remanescentes de

quilombos, por meio da utilização do ambiente escolar no contraturno e nos finais de

semana.

EMENDA Nº 45

Acrescente-se onde convier:

“Adequar a Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2008, que institui as carreiras dos

profissionais da educação básica do Estado, às determinações dispostas na

Resolução nº 2, de 2009, do CNE-CEB.”

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.

Carlin Moura

EMENDA Nº 46

Acrescente-se onde convier, como ação estratégica e também como meta do tema

“Formação e Valorização dos Profissionais de Educação Básica”, a seguinte emenda:

“Criar e implementar o Piso Estadual de Vencimento Básico - VB - do Magistério

Público da Educação Básica de R$1.134,00 (hum mil cento e trinta e quatro reais),

para jornada de 40 horas semanais, a ser atualizado anualmente conforme a variação

do valor por aluno definido nacionalmente nos termos da Lei nº 11.494, de 2007 -

Fundeb -, sendo o valor para as demais jornadas proporcional a este VB.”

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2009.
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Carlin Moura

Justificação: Em todos os encontros do Fórum Técnico do Plano Decenal de

Educação - PDE - promovido por esta Casa, tanto os institucionais quanto os livres, e

inclusive na Plenária final, realizada em 13 a 15 de maio nesta Assembleia, a

implantação do piso salarial da educação em Minas Gerais foi o tema mais discutido,

e apontado como uma das ações/metas essenciais para se chegar a uma educação

de qualidade, considerando-se que a qualidade da educação está intrinsecamente

ligada à valorização salarial do profissional.

Portanto, é incompreensível que o texto do PDE apresentado por esta Casa,

promotora da mais ampla e democrática discussão sobre o tema, e por unanimidade

votado, não incorpore em suas metas e ações a implantação ou e criação do piso

salarial regional da educação.

Ademais, considerando-se a plena e regular vigência da Lei Complementar 103, de

14/7/2000, que autoriza os Estados e o Distrito Federal a instituir o piso salarial

regional por categoria, não cabe aqui, portanto, a discussão da situação jurídica da

Lei nº 11.738, de 2008, ora questionada por ADIN no STF, ou dela nos valer para que

no Estado de Minas Gerais não se crie e implemente o seu próprio piso.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.809/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

Atendendo ao disposto no art. 68, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição mineira, o Governador do Estado encaminhou a esta

Casa, por meio da Mensagem n° 410/2009, o projeto d e lei em epígrafe, que estima

as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

de 2010.

Publicado em 2/10/2009, foi o projeto distribuído a esta Comissão para receber

parecer, em conformidade com o art. 160 da Constituição do Estado e o art. 204 do

Regimento Interno.

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2° d o art. 204, foi concedido prazo

de 20 dias para a apresentação de emendas, o qual foi prorrogado por acordo do
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Colégio de Líderes. Foram recebidas, nesse período, 731 emendas.

Nos termos regimentais, esta Comissão passa a analisar o projeto e as emendas

apresentadas.

Fundamentação

O projeto de lei orçamentária anual - PLOA - em análise foi elaborado em

consonância com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei n° 18.313, de

6/8/2009 -, observados os dispositivos constitucionais e os fixados na Lei

Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000, que fixa normas de finanças públicas

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, e na Lei Federal n° 4.320, de

17/3/64.

1 - Quadro geral da receita e da despesa

O PLOA estima a receita em R$41.113.937.207,00 e fixa a despesa em igual

montante. Nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a

programação deverá ser compatível com a meta de superávit primário constante no

Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, estimada em R$1,6

bilhão, em valores correntes, parâmetro central para a realização das despesas de

custeio e de investimento ao longo da execução orçamentária em 2010. É importante

salientar que, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a autorização na Lei

Orçamentária não garante, por si só, as despesas com pessoal, que passam a

depender da Receita Corrente Líquida - RCL -, nem as despesas com custeio e

investimento, que passam a depender da meta de resultado primário aprovada por

esta Casa.

Receita prevista

No tocante à análise da estrutura geral das receitas, observa-se, no Quadro 1 a

seguir, que, dos R$41,114 bilhões de receita previstos para 2010, apenas 49,78% -

R$20,466 bilhões - são recursos livres ordinários do Estado. As receitas restantes,

como a alienação de ativos, as transferências da União, as transferências

multigovernamentais, as transferências de convênios e as transferências

constitucionais aos Municípios, referem-se a recursos vinculados, o que demonstra o

elevado grau de rigidez orçamentária, que se traduz no reduzido poder discricionário

de alocação de recursos por parte do Estado.
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Quadro 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2010

* - A tabela contendo o Demonstrativo da Receita Orçamentária para o Exercício de

2010 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17.12.2009.

A receita tributária representa 71,08% da receita total do Estado e tem como

principal componente o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS

(84,42% do total), cuja previsão inicial foi baseada na estimativa de arrecadação para

o exercício de 2009, acrescida das variações anuais previstas da taxa de inflação,

com base no IPCA (4,32%), e do crescimento do Produto Interno Bruto - PIB (3,5%).

Em valores nominais, estima-se um crescimento de 3,71% na receita tributária de

2010 em relação à receita orçada em 2009.

As transferências correntes são constituídas, em sua maioria, pelos repasses da

União relativos ao Fundo de Participação dos Estados, à cota-parte da Contribuição

do Salário-Educação, à cota-parte de compensação da perda do ICMS-exportação, à

cota-parte do Imposto sobre Produtos Industrializados Exportados, às transferências

de recursos do Sistema Único de Saúde e à cota-parte da Cide. As transferências da

União contribuem com 12,08% da receita total.

As receitas de capital somam R$2,581 bilhões e representam 6,28% do total da

receita prevista. As operações de crédito, a amortização de empréstimos e as

transferências de convênios são seus principais componentes, respondendo por

97,87% do total.

Despesa fixada

Como se pode observar no Quadro 2 a seguir, dos R$41,114 bilhões da despesa

fixada, 85,0% são despesas correntes, 14,0%, despesas de capital, e 1,0% é

destinado à Reserva de Contingência.

No grupo das despesas correntes, as despesas com pessoal e encargos sociais

são as mais representativas, correspondendo a 40,53% da despesa fiscal total e

47,83% das despesas correntes. Conforme disposto no Anexo de Metas Fiscais da

Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2009, a projeção dessa despesa foi realizada com

base na folha de abril de 2009, com crescimento vegetativo de 1,83% ao ano. A esse
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valor foram agregados recursos destinados aos reajustes autorizados, bem como

aqueles necessários à cobertura de despesas decorrentes do preenchimento de

cargos por concurso público. Foram excluídas as despesas com obrigações

patronais, atendendo-se ao disposto na Portaria Interministerial n° 688, de

14/10/2005.

Em valores nominais, observa-se um crescimento de 6,49% dos gastos com

pessoal e encargos sociais em relação à despesa orçada em 2009. Porém, a

participação desse grupo de despesa na despesa total do Estado manteve-se

praticamente inalterada, com crescimento residual de 40,15% em 2009 para 40,53%

em 2010.

Quadro 2

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2010

* - A tabela contendo o Demonstrativo da Despesa Orçamentária para o exercício

de 2010 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17.12.2009.

Em relação à verificação do cumprimento da Lei Complementar Federal nº 101, de

2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, informamos que os R$16,665 bilhões

de despesa fixada para gastos com pessoal e encargos sociais em 2010, deduzidos

os elementos de despesa descritos na LRF, representam 56% da RCL estimada para

o exercício, o que atende ao limite estabelecido pela referida norma para gastos

nessa rubrica.

Entre as despesas correntes, encontram-se ainda os juros e encargos da dívida

(R$1,880 bilhão), as transferências constitucionais aos Municípios (R$7,406 bilhões)

e a rubrica Outras Despesas Correntes, no valor de R$8,891 bilhões, destinada

basicamente ao custeio operacional dos órgãos e entidades da administração pública

estadual. Juntos, os gastos nessas três rubricas representam 44,21% da despesa

total estimada fixada para 2010.

As despesas incomprimíveis - aquelas despesas que não podem ser reduzidas em

decorrência de repartições ou vinculações constitucionais das receitas ou de sua

essencialidade - somam R$27,91 bilhões (67,89% do total), excluídas as despesas

relativas às vinculações para saúde, educação e pesquisa. Esse número demonstra o

excessivo engessamento do orçamento e as consequentes dificuldades para a



____________________________________________________________________________
2068

eliminação de possíveis déficits nominais no decorrer da execução orçamentária de

2010, bem como para a alocação de recursos para novas ações.

Quadro 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INCOMPRIMÍVEIS

* - A tabela contendo as Despesas Orçamentária Incomprimíveis foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 17.12.2009.

Quanto às despesas de capital, o item de maior relevância são os investimentos

gerais do Estado, no valor de R$3,397 bilhões, inferiores apenas em 12,47% à

previsão orçamentária para o exercício anterior. Esse número revela uma

recuperação na capacidade de investimento do Estado, após os efeitos da crise,

representando 8,26% do total da despesa fiscal, contra 9,96% em 2009. Os outros

componentes da despesa de capital são as inversões financeiras, que somam

R$1,195 bilhão, sendo 90,04% desse total reservados para os fundos. A amortização

da dívida está fixada em R$1,26 bilhão, sendo 96,12% relativos à dívida contratada

interna.

A Reserva de Contingência está fixada em R$420,558 milhões, equivalentes a

1,41% da RCL. Esse montante atende, portanto, ao limite mínimo de 1,0%

estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para essa rubrica.

Benefícios fiscais

As concessões do grupo de benefícios heterônomos - benefícios aprovados

nacionalmente, independentemente da decisão das unidades federadas - destacam-

se como o item de maior peso no total das desonerações fiscais. O volume de

concessões desse grupo (R$3,286 bilhões) em relação às receitas corrente e

tributária previstas para 2010 representa 7,64% e 11,24%, respectivamente, sendo a

perda decorrente da desoneração das exportações - Lei Kandir - a mais relevante.

Considerando os benefícios concedidos dentro da prerrogativa do poder público

estadual no exercício de sua competência (isenções, anistias e outros benefícios de

natureza tributária), a estimativa de renúncia fiscal decorrente daqueles aprovados a

partir de 2009 soma R$202,5 milhões, o que corresponde a 0,47% e 0,69%,

respectivamente, da receita corrente e da receita tributária estimadas para 2010. Já

as renúncias consolidadas, caracterizadas por sua aprovação e existência anteriores
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a 2009, somam R$2,5 bilhões e correspondem a, respectivamente, 5,86% e 8,62%

das receitas corrente e tributária.

O demonstrativo regionalizado do efeito da renúncia fiscal sobre o orçamento de

2010 demonstra, de forma separada, os benefícios que vigoram a partir de 2010 ou

aqueles previstos ainda neste exercício e que repercutirão em 2010. Tais benefícios

representam ações do poder público com o objetivo de estimular a redução de preços

de bens de consumo para a população e proteger determinadas cadeias produtivas e

de prestação de serviços em situação de vulnerabilidade contra ações predatórias de

natureza fiscal por parte de outras unidades federativas.

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

No tocante ao Orçamento de Investimento das empresas controladas pelo Estado,

estão previstos recursos da ordem de R$5,25 bilhões, oriundos basicamente da

geração de caixa das próprias empresas ou de operações de crédito decorrentes de

suas atividades. A Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig -, a Cemig

Distribuição S.A., a Cemig Geração e Transmissão S.A. e a Companhia de

Saneamento de Minas Gerais - Copasa - destacam-se como as empresas com

maiores investimentos, dirigidos para projetos de geração, transmissão e distribuição

de energia elétrica e de saneamento básico e ambiental, representando 93,50% do

total do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas. A Companhia de

Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig - estima em R$170,44

milhões o total de investimentos previstos para 2010, sendo 54,90% relativos às

obras do Centro Administrativo do Estado.

Quadro 4

INVESTIMENTOS POR EMPRESA

* - A tabela contendo os investimentos por empresa foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 17.12.2009.

2 - Análise da despesa por função da administração

A análise percentual da despesa orçamentária em relação à receita prevista para

2010, cujos dados estão no Quadro 5, indica que, excluída a função Encargos

Especiais, que inclui o pagamento de juros da dívida, as funções com maior peso na

composição da despesa são Saúde (10,84%), Segurança Pública (12,15%),
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Previdência Social (13,23%) e Educação (11,33%). A comparação com os exercícios

anteriores mostra o incremento substancial nos gastos com as funções Assistência

Social, Ciência e Tecnologia, Cultura, Desporto e Lazer, Energia e Urbanismo.

Na Assistência Social, a implantação do Projeto Travessia consome R$40,9 milhões

dos R$202,5 milhões de investimentos previstos nessa função. Outros R$75,0

milhões são destinados à Poupança Jovem. No Fundo para a Infância e a

Adolescência – FIA –, os investimentos somam R$7,6 milhão.

Na Saúde, 27,37% dos R$4,519 bilhões de investimentos previstos são em ações

direcionadas para a regionalização - urgência e emergência, sendo que 21,1% destes

são para o fortalecimento e melhoria da qualidade dos hospitais do Sistema Único de

Saúde e para o financiamento de reforma, construção e equipamento das unidades

básicas de saúde do Programa Saúde da Família – PSF. Na promoção e execução

de ações de saúde estão previstos R$52,89 milhões. Outros 11,38% do total previsto

para a função saúde são gastos no programa Farmácia de Minas.

Dos R$293,7 milhões de investimentos previstos em Ciência e Tecnologia, 73,3%

são destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais –

Fapemig –, para ações de fomento às atividades de pesquisa e inovação tecnológica,

e, em 2010, 95,02% dos R$ 215,4 milhões são de recursos ordinários do Estado e

4,98% são recursos diretamente arrecadados pela própria fundação.

Na função Desporto e Lazer houve um incremento de 102,8% em relação ao ano

anterior, e, dos R$121,7 milhões de investimentos previstos, R$49,5 milhões

(40,71%) são destinados à ampliação e reestruturação de espaços esportivos e de

atividades físicas.

Os investimentos previstos na função Energia somam R$75,2 milhões (260,3%

superior ao valor aprovado para 2009), dos quais R$75 milhões (99,7%) são

destinados à universalização do acesso à energia elétrica no campo.

Em contrapartida, algumas funções tiveram redução de recursos quando

comparamos a despesa orçamentária em relação à receita prevista para 2008. As

maiores reduções foram nas funções Saneamento (47,9%), Transporte (20,7%) e

Indústria (10,4%).

Com base nos demonstrativos do Volume 1 da proposta orçamentária, observa-se
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que os gastos previstos nas funções Educação e Saúde, bem como nas ações de

amparo e fomento à pesquisa, estão em conformidade com as exigências da

Constituição do Estado e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, relativas à aplicação

mínima de recursos nas referidas funções.

Quadro 5

DESPESA REALIZADA, POR FUNÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - % SOBRE A

RECEITA EFETIVA  DO EXERCÍCIO

* - A tabela contendo a despesa realizada, por função da Administração - % sobre a

receita efetiva  do exercício - foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17.12.2009.

3 - Dívida pública

As despesas com amortização e serviço da dívida estão orçadas em R$3,14 bilhões

e representam 7,6% da despesa orçamentária total. A amortização consome R$1,26

bilhão, representando 21,5% das despesas de capital, e o serviço da dívida - juros e

outros encargos -, R$1,88 bilhão ou 5,4% das despesas correntes.

Em relação a 2009, o total da dívida cresceu 3,32%, em função do aumento de

81,41% dos gastos com a amortização do principal. O gasto com o serviço da dívida,

por sua vez, caiu 19,82% no mesmo período.

4 - Considerações finais

Tendo em vista as restrições de ordem constitucional e legal para a apresentação

de emendas parlamentares e a escassez de recursos ordinários livres, procedeu-se a

um amplo acordo para se estabelecerem as prioridades de cada Deputado. Cabe

salientar que as dotações decorrentes de emendas parlamentares aprovadas serão

identificadas, na modalidade de aplicação, com o código 99, de utilização exclusiva

do Poder Legislativo, e, no identificador de procedência e uso, com o código 8.

Cumpre ressaltar que as Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária e

de Participação Popular desta Casa promoveram audiências públicas com o objetivo

de discutir o Projeto de Lei de Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - com a sociedade, bem como de colher sugestões para o seu aprimoramento.

Apresentamos diversas subemendas às emendas propostas pelos parlamentares,

com o objetivo de atender às solicitações por estes propostas.

Apresentamos também algumas emendas solicitadas pelo Poder Executivo para
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adequação da proposta orçamentária encaminhada.

Finalmente, apresentamos emenda para recomposição do limite mínimo fixado pela

LDO para a dotação Reserva de Contingência, de 1% da Receita Corrente Líquida,

uma vez que, para facilitar o processo de apresentação das emendas pelos

parlamentares, adotamos o procedimento de indicar aquela dotação como fonte para

dedução.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.809/2009 com as

Emendas nºs 1 a 11, 61, 110 a 119, 123, 124, 128 a 135, 139 a 145, 148 a 155, 159 a

162, 164 a 182, 190, 199 a 218, 226 a 237, 239 a 253, 255 a 258, 260 a 270, 272 a

276, 281 a 309, 312 a, 338, 344 a 349, 356 a 383, 404, 405, 408 a 416, 418, 422 a

464, 507, 510 a 523, 526 a 529, 531 a 560, 587 a 606, 611 a 618, 624 a 631 e 638 a

651, apresentadas por parlamentares; com as Emendas nºs 654, 659, 660, 663, 667

a 673, 675, 676, 680, 682, 684 a 687, 689, 690, 692, 693, 698 a 700, 703, 705, 706,

711 a 719, 723, 725 e 727 a 732, apresentadas pela Comissão de Participação

Popular; com as Emendas nºs 733 a 818, as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 66,

125, 254, 310, 340, 406, 407, 417, 608 a 610, 653, 656, 658, 661, 662, 666, 677, 683,

694 a 697, 701, 702, 704, 707 a 710, 720 a 722, 724 e 726, as Subemendas nºs 1 e 2

às Emendas nºs 652, 657, 674 e 681 e as Subemendas nºs 1 a 6 à Emenda nº 664,

apresentadas ao final deste parecer; e pela rejeição das Emendas nºs 12 a 60, 62 a

65, 67 a 109, 120 a 122, 126, 127, 136 a 138, 146, 147, 156 a 158, 163, 183 a 189,

191 a 198, 219 a 225, 238, 259, 271, 277 a 280, 311, 339, 341 a 343, 350 a 355, 384

a 403, 419 a 421, 465 a 506, 508, 509, 524, 525, 561 a 586, 607, 619 a 623, 632 a

637, 655, 665, 678, 679, 688 e 691.

As Emendas nºs 66, 125, 254, 310, 340, 406, 407, 417, 608 a 610, 652, 653, 656 a

658, 661, 662, 664, 666, 674, 677, 681, 683, 694 a 697, 701, 702, 704, 707 a 710,

720 a 722, 724 e 726 ficam prejudicadas pela aprovação das respectivas

subemendas.

A Emenda nº 530 foi retirada pelo autor.

Emenda de despesa: 66 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1411 - Secretaria de Estado de Turismo
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Objeto do Gasto: 1396 - Sinalização Turística- Implantar Sinalização Turística em

Sabará. (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 125 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2351 - Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: 1328 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos

Campi da Uemg (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 254 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1491 - Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: 1167 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção de Um

Galpão para Atender aos Produtores Rurais de Pará de Minas (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 310 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto do Gasto: 1118 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos-

Recursos para Construção do Hospital Regional de Divinópolis (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 340 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto do Gasto: 1329 - Construção e Adequação Física de Grande Porte de
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Unidades da Polícia Civil- Implantação de Unidade do Instituto Médico Legal em

Ribeirão das Neves (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 406 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1531 - Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: 4109 - Centro de Referência em Álcool, Tabaco e Outras Drogas

(despesas de capital)

Valor: R$ 50.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 407 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: 4449 - Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 417 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1531 - Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: 1214 - Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de

Atividades Físicas (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 608 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1531 - Secretaria de Estado de Esportes e da
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Juventude

Objeto do Gasto: 1214 - Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de

Atividades Físicas (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 609 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: 4554 - Inclusão e Promoção Social da Pessoa Com Deficiência

(despesas de capital)

Valor: R$ 50.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 610 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: 2074 - Operacionalização dos Conselhos Vinculados à

Subsecretaria de Direitos Humanos (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 652 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2301 - Departamento de Estradas de Rodagem

do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: 1272 - Pavimentação e Restauração de Rodovias em Outras

Regiões- Asfaltamento de 10km da Rodovia Mg-275, Ligando Carandaí à

Comunidade Três Coqueiros. (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________
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Emenda de despesa: 652 Subemenda 2

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2301 - Departamento de Estradas de Rodagem

do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: 1272 - Pavimentação e Restauração de Rodovias em Outras

Regiões-

- Pavimentação Asfáltica da Mg-335 no Trecho Que Liga o Município de Bom

Sucesso ao Município de Resende Costa Passando Pelo Distrito de Mercês de Água

Limpa e a Sede do Município de São Tiago

- Pavimentação Asfáltica da MG 423, no Trecho Que Liga o Município de Pitangui ao

Município de Papagaios

- Pavimentação Asfáltica da Mg-429, no Trecho Que Liga o Município de Luz ao

Município de Lagoa da Prata Passando Pelo Distrito de Esteios

- Pavimentação Asfáltica da Mg-430, no Trecho Que Liga o Município de Igaratinga à

Mg-050

- Pavimentação Asfáltica da Mg-335 no Trecho Que Liga o Distrito de Mercês de

Água Limpa ao Município de Nazareno (despesas de capital)

Valor: R$ 5.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 653 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4381 - Fundo Estadual de Desenvolvimento de

Transportes

Objeto do Gasto: 1158 - Adequação e Aumento da Capacidade Viária- Implantação

de Duas Grandes Vias Estruturais, Com o Propósito de Facilitar o Acesso ao

Município de Poços de Caldas (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 656 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4381 - Fundo Estadual de Desenvolvimento de

Transportes
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Objeto do Gasto: 1158 - Adequação e Aumento da Capacidade Viária- Implantação

da Terceira Faixa na Rodovia Que Liga o Trecho de Iturama à Usina de Coruripe

(despesas de capital)

Valor: R$ 1.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 657 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2301 - Departamento de Estradas de Rodagem

do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: 1353 - Pavimentação e Restauração de Rodovias no Triângulo e

Alto-Paranaíba- Asfaltamento do Trecho da Rodovia Que Liga o Distrito de

Alexandrita , no Município de Iturama, a Limeira do Oeste (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 657 Subemenda 2

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2301 - Departamento de Estradas de Rodagem

do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: 1353 - Pavimentação e Restauração de Rodovias no Triângulo e

Alto-Paranaíba- Asfaltamento da Rodovia Que Liga Uberlândia a Campo Florido.

(despesas de capital)

Valor: R$ 1.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 658 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2301 - Departamento de Estradas de Rodagem

do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: 1353 - Pavimentação e Restauração de Rodovias no Triângulo e

Alto-Paranaíba- Ligação Asfáltica da MG 255 à Vila Coqueiros, no Município de

Itapagipe (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000, 00
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Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 661 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: - Capacitação Continuada dos Operadores da Política de Garantida

dos Direitos da Criança e do Adolescente nos Municípios - Escola de Conselhos

(despesas correntes)

Valor: R$ 100.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 662 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4091 - Fundo para a Infância e a Adolescência

Objeto do Gasto: - Apoio a Conselhos Municipais e Tutelares da Criança e do

Adolescente (despesas correntes)

Valor: R$ 600.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 664 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto do Gasto: 1107 - Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura-

Revitalizar o Acervo e Capacitar os Profissionais do Museu Mariano Procópio, de Juiz

de Fora (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 664 Subemenda 2

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto do Gasto: 1107 - Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas
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de capital)

Valor: R$ 500.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 664 Subemenda 3

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto do Gasto: 1107 - Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas

de capital)

Valor: R$ 500.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 664 Subemenda 4

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto do Gasto: 1107 - Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas

de capital)

Valor: R$ 500.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 664 Subemenda 5

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto do Gasto: 1107 - Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura- -

Construção do Centro de Convenções de Januária;

- Construção do Centro de Tratamento de Doenças Oncológicas do Norte de Minas,

em Pirapora, Como Anexo do Hospital Municipal de Pirapora;

- Construção do Hospital Regional de Januária. (despesas de capital)

Valor: R$ 3.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________
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Emenda de despesa: 664 Subemenda 6

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto do Gasto: 1107 - Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura-

Construção do Hospital Regional Municipal de Monte Carmelo. (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 666 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2091 - Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do Gasto: - Apoio às Cooperativas e Associações de Catadores de Materiais

Recicláveis (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 674 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto do Gasto: 1358 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades da Polícia

Militar do Estado de Minas Gerais- Assegurar Recursos para a Construção de Um

Batallhão da Polícia Militar no Município de Iturama (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 674 Subemenda 2

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1251 - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: 4232 - Policiamento Ostensivo Geral- Implantação do Projeto Olho

Vivo na Região do Triângulo

(despesas correntes)

Valor: R$ 500.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência
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_____________

Emenda de despesa: 677 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2181 - Fundação Clóvis Salgado

Objeto do Gasto: 4417 - Produção, Apresentação e Veiculação dos Espetáculos dos

Corpos Artísticos da Fundação Clóvis Salgado (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 681 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: - Construção da Unidade de Internação do Hospital Universitário da

Universidade Federal de Juiz de Fora (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 681 Subemenda 2

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: 4308 - Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do

Sistema Único de Saúde - Pro-Hosp

(despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 683 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1441 - Defensoria Pública do Estado de Minas

Gerais

Objeto do Gasto: 4150 - Assistência Jurídica (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 694 Subemenda 1
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Unidade Orçamentária Beneficiada: 1461 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico

Objeto do Gasto: 4472 - Ações Estratégicas para Cadeias Produtivas e Arranjos

Produtivos Locais- Construção de Galpão Com Câmara Frigorífica para Dar Suporte

ao Armazenamento e Comercialização de Flores no Município de

Barbacena (despesas correntes)

Valor: R$ 500.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 695 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1531 - Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: - Promoção do Esporte Indígena (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 696 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: 2074 - Operacionalização dos Conselhos Vinculados à

Subsecretaria de Direitos Humanos- Apoio às Conferências Municipais da Mulher.

(despesas correntes)

Valor: R$ 50.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 697 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: 2074 - Operacionalização dos Conselhos Vinculados à

Subsecretaria de Direitos Humanos- Apoio ao Encontro Nacional dos Conselhos da

Pessoa Idosa (despesas correntes)
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Valor: R$ 50.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 701 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto do Gasto: 1342 - Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos-

Asfaltamento da Avenida do Contorno, Que Promove o Acesso do Município de

Lavras à Br 265 (despesas de capital)

Valor: R$ 440.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 702 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: - Apoio à Comercialização de Produtos da Economia Popular

Solidária (despesas correntes)

Valor: R$ 350.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 704 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 3041 - Empresa de Assistência Técnica e

Extensão Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: - Apoio à Produção de Alimentos e Á Capacitação em Comunidades

Indífenas e Quilombolas.

(despesas correntes)

Valor: R$ 100.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 707 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1491 - Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do Gasto: 2046 - Manutenção das Atividades do Conselho de Segurança

Alimentar de Minas Gerais - Consea/Mg- Destinar R$ 5000, 00 (Cinco Mil Reais) para

Cada Crsan. (despesas correntes)

Valor: R$ 125.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 708 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: 4643 - Implantação da Política Estadual de Fomento à Economia

Popular Solidária- Realização da Conferência Estadual de Economia Popular e

Solidária (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 709 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2411 - Instituto de Terras do Estado de Minas

Gerais

Objeto do Gasto: - Apoio à Regularização Fundiária de Áreas Ocupadas Por

Comunicades Indígenas e Quilombolas.

(despesas correntes)

Valor: R$ 100.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 710 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4251 - Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do Gasto: 4236 - Co-Financiamento de Serviços para Municípios na Execução

de Proteção Especial-

Implementação do Plano de Promoção, Defesa e Garantia do Direito de Crianças e

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária - Fortalecimento da Rede e

Revitalização das Unidades de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes
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(despesas correntes)

Valor: R$ 240.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 720 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4251 - Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do Gasto: 4236 - Co-Financiamento de Serviços para Municípios na Execução

de Proteção Especial-

Desenvolvimento de Atividades do Programa de Ações Integradas e Referenciais de

Enfrentamento à Violência Sexual Infantojuvenil no Território Brasileiro - Pair

(despesas correntes)

Valor: R$ 300.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 721 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 3041 - Empresa de Assistência Técnica e

Extensão Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: - Apoio à Comercialização Direta (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 722 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: 4131 - Integração e Descentralização de Politicas de Direitos

Humanos- Desenvolvimento das Ações do Comitê Gestor Estadual para a Criança e

o Adolescente do Semiárido Mineiro, Com Foco na Qualificação e Ampliação da

Atuação dos Jovens nas Políticas Públicas e no Fortalecimento das Gestões

Municipais. (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência
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_____________

Emenda de despesa: 724 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: - Promoção da Igualdade Racial e dos Direitos das Comunidades

Tradicionais (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 726 Subemenda 1

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio às Ações de Articulação e Fortalecimento da Organização

Indígena.

Nome da Ação - Promoção da Igualdade Racial e dos Direitos das Comunidades

Tradicionais (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de texto: 733

Dê-se ao art. 8º a seguinte redação:

"Art. 8º - Fica a Assembleia Legislativa autorizada a abrir créditos suplementares ao

seu orçamento e ao orçamento do Fundo de Apoio Habitacional da Assembleia

Legislativa de Minas Gerais - Fundhab - até o limite de 10% (dez por cento) da

despesa neles fixada, em conformidade com o disposto no inciso V do "caput" do art.

62 da Constituição do Estado.

§ 1º - Os créditos suplementares de que trata o "caput" deste artigo utilizarão como

fonte os recursos resultantes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias

do próprio orçamento suplementado e serão abertos por regulamento próprio da

Assembleia Legislativa, que poderá remanejar recursos entre as diversas

discriminações da despesa previstas nos incisos III a XI do "caput" do art. 16 da Lei nº
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18.313, de 06 de agosto de 2009.

§ 2º - As alterações de modalidade da despesa e do identificador de procedência e

uso de que trata o art. 17 da Lei nº 18.313, de 2009, não onerarão o limite

estabelecido no "caput" deste artigo e poderão ser realizadas nos termos de

regulamento da Assembleia Legislativa.

§ 3º - A Assembleia Legislativa comunicará a suplementação à Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão - Seplag -, no prazo de dois dias úteis contados da data de

publicação do regulamento, para as providências necessárias.".

_____________

Emenda de texto: 734

Acrescente-se onde convier:

Art. ... - As disposições do Anexo IV desta lei, consideradas incisos deste artigo,

constituem alterações ao orçamento aprovadas pelo Poder Legislativo, as quais

serão, salvo em caso de veto, incorporadas pelo Poder Executivo aos Anexos

I a III.

_____________

Emenda de texto: 735

Acrescente-se onde convier:

Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar as alterações decorrentes

das emendas parlamentares

constantes no Anexo IV com o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG.

_____________

Emenda de despesa: 736

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1531 - Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: 4270 - Promoção do Desporto de Rendimento (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 737

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde
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Objeto do Gasto: 4391 - Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de

capital)

Valor: R$ 250.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 738

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1471 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: 4458 - Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 739

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1491 - Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: 1167 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 740

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto do Gasto: 1107 - Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas

de capital)

Valor: R$ 500.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 741

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto do Gasto: 1107 - Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas

de capital)
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Valor: R$ 500.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 742

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1471 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: 1281 - Implantação de Sistemas de Saneamento (despesas de

capital)

Valor: R$ 100.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 743

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1491 - Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: 1167 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 744

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1531 - Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: 4330 - Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 745

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: 4449 - Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência
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_____________

Emenda de despesa: 746

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1471 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: 4458 - Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 747

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1471 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: 4458 - Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 750.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 748

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1491 - Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: 1167 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 750.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 749

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1531 - Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: 4330 - Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 750

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social
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Objeto do Gasto: 4449 - Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 600.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 751

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto do Gasto: 1107 - Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas

de capital)

Valor: R$ 400.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 752

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1471 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: 4458 - Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 753

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1471 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: 1281 - Implantação de Sistemas de Saneamento (despesas de

capital)

Valor: R$ 150.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 754

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1491 - Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: 1167 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)
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Valor: R$ 1.500.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 755

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1541 - Escola de Saude Publica do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: - ... Desenvolvimento de Recursos Humanos - Viva Vida (despesas

correntes)

Valor: R$ 10.000, 00

Dedução: 4291 - Fundo Estadual de Saúde - 2134 - Desenvolvimento de Recursos

Humanos - Gestão do Sistema Único de Saúde (outras despesas correntes)

_____________

Emenda de despesa: 756

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1541 - Escola de Saude Publica do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: - ... Desenvolvimento de Recursos Humanos - Gestão do Sistema

Único de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000, 00

Dedução: 4291 - Fundo Estadual de Saúde - 2134 - Desenvolvimento de Recursos

Humanos - Gestão do Sistema Único de Saúde (outras despesas correntes)

_____________

Emenda de despesa: 757

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1541 - Escola de Saude Publica do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: - ...Desenvolvimento de Recursos Humanos - Sáude em Casa

(despesas correntes)

Valor: R$ 10.000, 00

Dedução: 4291 - Fundo Estadual de Saúde - 2134 - Desenvolvimento de Recursos

Humanos - Gestão do Sistema Único de Saúde (outras despesas correntes)

_____________

Emenda de despesa: 758
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Unidade Orçamentária Beneficiada: 1541 - Escola de Saude Publica do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: - ... Desenvolvimento de Recursos Humanos - Regionalização

(despesas correntes)

Valor: R$ 10.000, 00

Dedução: 4291 - Fundo Estadual de Saúde - 2134 - Desenvolvimento de Recursos

Humanos - Gestão do Sistema Único de Saúde (outras despesas correntes)

_____________

Emenda de despesa: 759

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1911 - Ege Sec.Fazenda-Encargos Diversos

Objeto do Gasto: - ...Encargos Decorrentes da Lei Federal Nº 11.941/09 (despesas

correntes)

Valor: R$ 1.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 760

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1271 - Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: 4409 - Estímulo à Produção Cultural- Apoio Financeiro ao Instituto

Cultural Amilcar Martins (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 761

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2451 - Fundação Centro Internacional de

Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas

Objeto do Gasto: 2417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

(despesas correntes)

Valor: R$ 10.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 762
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Unidade Orçamentária Beneficiada: 2451 - Fundação Centro Internacional de

Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas

Objeto do Gasto: - Desenvolvimento de Atividades de Educação, Capacitação e

Pesquisa Aplicada em Águas. (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 763

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4461 - Fundo Financeiro de Previdência

Objeto do Gasto: - Benefícios Previdenciários - Hidroex (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 764

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2451 - Fundação Centro Internacional de

Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas

Objeto do Gasto: 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 765

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2451 - Fundação Centro Internacional de

Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas

Objeto do Gasto: 7004 - Precatórios e Sentenças Judiciárias (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 766

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1991 - Reserva de Contingência

Objeto do Gasto: 9999 - Reserva de Contingência (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000, 00
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Dedução: 2351 - Universidade do Estado de Minas Gerais - 2056 - Desenvolvimento

e Implementação da Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e

Pesquisa Aplicada em Águas - Hidroex (outras despesas correntes)

_____________

Emenda de despesa: 767

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1221 - Secretaria de Estado de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior

Objeto do Gasto: - Apoio à Implantação de Extensão Universitária Pública em

Governador Valadares. (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 768

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto do Gasto: - Elaboração de Projetos Visando a Ampliação do Campus da

Universidade Federal de São João Del Rei em Divinópolis (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 769

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1491 - Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: 1167 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal- Término da

Construção do Estádio de Futebol de Montes

Claros. (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 770

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas
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Objeto do Gasto: 1205 - Construção de Unidades Socioeducativas- Elaboração de

Projeto de Centro Socioeducativo na

Região do Rio Doce. (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 771

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2301 - Departamento de Estradas de Rodagem

do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: 4139 - Elaboração de Projeto de Engenharia- Projeto para o Anel

Viário de Coromandel. (despesas de

capital)

Valor: R$ 1.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 772

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2301 - Departamento de Estradas de Rodagem

do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: 1012 - Implantação de Portos Hidroviários no Triângulo e Alto-

Paranaíba- Implantação do Porto

Hidroviário Chaveslândia, em Santa Vitória. (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 773

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2101 - Instituto Estadual de Florestas

Objeto do Gasto: - Cofinanciamento de Implantação de Centro de Pesquisa e Difusão

do Conhecimento da

Biodiversidade. (despesas correntes)

Valor: R$ 500.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência
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_____________

Emenda de despesa: 774

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: 4449 - Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas

Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 775

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1491 - Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: 1167 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 776

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1471 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: 4458 - Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 777

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto do Gasto: 1107 - Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas

de capital)

Valor: R$ 500.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________
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Emenda de despesa: 778

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: 4391 - Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de

capital)

Valor: R$ 666.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 779

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: 4391 - Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de

capital)

Valor: R$ 666.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 780

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: 4391 - Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de

capital)

Valor: R$ 666.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 781

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: 4391 - Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de

capital)

Valor: R$ 250.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 782

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas
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Objeto do Gasto: 1107 - Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas

de capital)

Valor: R$ 1.333.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 783

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto do Gasto: 1107 - Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas

de capital)

Valor: R$ 1.333.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 784

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto do Gasto: 1107 - Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas

de capital)

Valor: R$ 1.333.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 785

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto do Gasto: 1107 - Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas

de capital)

Valor: R$ 1.000.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 786

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e
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Obras Públicas

Objeto do Gasto: 1107 - Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas

de capital)

Valor: R$ 500.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 787

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto do Gasto: 1107 - Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas

de capital)

Valor: R$ 250.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 788

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1491 - Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: 1167 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 789

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1491 - Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: 1167 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 790

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1491 - Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: 1167 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência
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_____________

Emenda de despesa: 791

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1491 - Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: 1167 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 792

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: 4449 - Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 793

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1301 - Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas

Objeto do Gasto: 1107 - Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura-

Pavimentação da Rodovia Que Liga o Município de Taquaraçu de Minas à Rodovia

MG 20. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 794

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: 4302 - Medicamentos de Alto Custo- Custeio e Tratamento dos

Portadores do Mal de Alzheimer. Aquisição dos Medicamentos: Rivastigmina Patch

(Exelon Patch) e Memantina. (despesas correntes)

Valor: R$ 2.150.000, 00

Dedução: 4291 - Fundo Estadual de Saúde - 4302 - Medicamentos de Alto Custo
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(outras despesas correntes)

_____________

Emenda de despesa: 795

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1501 - Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão

Objeto do Gasto: 4569 - Desenvolvimento e Valorização do Servidor-

Desenvolvimento e Capacitação do Servidor - Desenvolvimento Treinamento e

Capacitação dos Inspetores Escolares do Estado de Minas Gerais (despesas

correntes)

Valor: R$ 500.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 796

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2301 - Departamento de Estradas de Rodagem

do Estado de Minas Gerais Objeto do Gasto: 1157 - Pavimentação e

Melhoramento de Ligações Faltantes- Pavimentação da Rodovia Mg10 Que Liga

Serro a Conceição do Mato Dentro (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 797

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2301 - Departamento de Estradas de Rodagem

do Estado de Minas Gerais Objeto do Gasto: 1157 - Pavimentação e

Melhoramento de Ligações Faltantes- Pavimentação da MG 408 Que Liga

Pirapora a Brasilândia. (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 798

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: 1127 - Financiamento de Reforma, Construcao e Equipamento das
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Unidades Basicas de Saude do Psf- Reforma e Equipamentos para as Unidades

Básicas de Saúde do Psf em Governador Valadares (despesas de capital)

Valor: R$ 130.000, 00

Dedução: 4291 - Fundo Estadual de Saúde - 1127 - Financiamento de Reforma,

Construcao e Equipamento das Unidades Basicas de Saude do Psf (investimentos)

_____________

Emenda de despesa: 799

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1031 - Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais

Objeto do Gasto: 2117 - Construção e Reforma de Unidades Prediais do Tribunal de

Justiça- Construção de Fórum no Município de Contagem. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

_____________

Emenda de despesa: 800

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: 1127 - Financiamento de Reforma, Construcao e Equipamento das

Unidades Basicas de Saude do Psf- Reforma e Equipamentos para as Unidades

Básicas de Saúde do Psf em Presidente Kubitschek (despesas de capital)

Valor: R$ 130.000, 00

Dedução: 4291 - Fundo Estadual de Saúde - 1127 - Financiamento de Reforma,

Construcao e Equipamento das

Unidades Basicas de Saude do Psf (investimentos)

_____________

Emenda de despesa: 801

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: 1127 - Financiamento de Reforma, Construcao e Equipamento das

Unidades Basicas de Saude do Psf- Reforma e Equipamentos para as Unidades

Básicas de Saúde do Psf em Engenheiro Caldas. (despesas de capital) Valor: R$

130.000, 00

Dedução: 4291 - Fundo Estadual de Saúde - 1127 - Financiamento de Reforma,
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Construcao e Equipamento das

Unidades Basicas de Saude do Psf (investimentos)

_____________

Emenda de despesa: 802

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: 1127 - Financiamento de Reforma, Construcao e Equipamento das

Unidades Basicas de Saude do Psf- Reforma e Equipamentos para as Unidades

Básicas de Saúde do Psf em Carbonita. (despesas de capital)

Valor: R$ 130.000, 00

Dedução: 4291 - Fundo Estadual de Saúde - 1127 - Financiamento de Reforma,

Construcao e Equipamento das

Unidades Basicas de Saude do Psf (investimentos)

_____________

Emenda de despesa: 803

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: 1127 - Financiamento de Reforma, Construcao e Equipamento das

Unidades Basicas de Saude do Psf- Reforma e Equipamentos para as Unidades

Básicas de Saúde do Psf em Santa Efigênia de Minas. (despesas de capital)

Valor: R$ 130.000, 00

Dedução: 4291 - Fundo Estadual de Saúde - 1127 - Financiamento de Reforma,

Construcao e Equipamento das

Unidades Basicas de Saude do Psf (investimentos)

_____________

Emenda de despesa: 804

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: 4391 - Promoção e Execução de Ações de Saúde- Reforma e

Aparelhamento de Unidades de Saúde em Marilac. (despesas de capital)

Valor: R$ 80.000, 00

Dedução: 4291 - Fundo Estadual de Saúde - 4391 - Promoção e Execução de Ações

de Saúde (investimentos)

_____________
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Emenda de despesa: 805

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: 4391 - Promoção e Execução de Ações de Saúde- Reforma e

Aparelhamento de Unidades de Saúde em Virginópolis. (despesas de capital)

Valor: R$ 80.000, 00

Dedução: 4291 - Fundo Estadual de Saúde - 4391 - Promoção e Execução de Ações

de Saúde (investimentos)

_____________

Emenda de despesa: 806

Unidade Orçamentária Beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: 4391 - Promoção e Execução de Ações de Saúde- Reforma e

Aparelhamento de Unidades de Saúde em Nova Módica. (despesas de capital)

Valor: R$ 80.000, 00

Dedução: 4291 - Fundo Estadual de Saúde - 4391 - Promoção e Execução de Ações

de Saúde (investimentos)

_____________

Emenda de despesa: 807

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1531 - Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: 4330 - Promoção do Desporto de Participação- Iluminação de

Quadras Esportivas em Divino das Laranjeiras. (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000, 00

Dedução: 1531 - Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - 4330 -

Promoção do Desporto de Participação

(investimentos)

_____________

Emenda de despesa: 808

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1531 - Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: 4330 - Promoção do Desporto de Participação- Iluminação de

Quadras Esportivas em Central de Minas. (despesas de capital)
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Valor: R$ 50.000, 00

Dedução: 1531 - Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - 4330 -

Promoção do Desporto de Participação

(investimentos)

_____________

Emenda de despesa: 809

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1531 - Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do Gasto: 4330 - Promoção do Desporto de Participação- Construção de

Quadra Esportiva em Berilo; (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000, 00

Dedução: 1531 - Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - 4330 -

Promoção do Desporto de Participação

(investimentos)

_____________

Emenda de despesa: 810

Recomposição da Reserva de Contingência

Valor: R$ 28.600.000,00

Dedução: 1451 - Secretaria de Estado de Defesa Social - 4063 - Custódia e

Reintegração Social nas Unidades Prisionais da Região Central

_________________________

Emenda de despesa: 811

Unidade Orçamentária Beneficiada: 2301 - Departamento de Estradas de Rodagem

do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: 4543 - Implantação de Obras de Arte Especiais (Pontes e Viadutos)-

Construção de Ponte Sobre o Rio Matipó, na Rodovia Que Liga São Pedro dos Ferros

a Raul Soares. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

__________________________________

Emenda de despesa: 812
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Unidade Orçamentária Beneficiada: 2301 - Departamento de Estradas de Rodagem

do Estado de Minas Gerais Objeto do Gasto: 4543 - Implantação de Obras de Arte

Especiais (Pontes e Viadutos)- Pavimentação Asfáltica da Rodovia Que Liga Pratinha

a Medeiros. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000, 00

Dedução: Reserva de Contingência

__________________________________

Emenda de despesa: 813

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: 2096 - Construção Ampliação e Reforma de Prédios Escolares -

Ensino Fundamental- Construção de Prédio Escolar - Ensino Fundamental - em

Patrocínio. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: 1261 - Secretaria de Estado de Educação - 2096 - Construção Ampliação e

Reforma de Prédios Escolares - Ensino Fundamental (investimentos)

__________________________________

Emenda de despesa: 814

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: 2096 - Construção Ampliação e Reforma de Prédios Escolares -

Ensino Fundamental- Construção de Prédio Escolar - Ensino Fundamental - em Serra

do Salitre. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: 1261 - Secretaria de Estado de Educação - 2096 - Construção Ampliação e

Reforma de Prédios Escolares - Ensino Fundamental (investimentos)

__________________________________

Emenda de despesa: 815

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: 2096 - Construção Ampliação e Reforma de Prédios Escolares -

Ensino Fundamental- Construção de Prédio Escolar - Ensino Fundamental - em

Guimarânia. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00
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Dedução: 1261 - Secretaria de Estado de Educação - 2096 - Construção Ampliação e

Reforma de Prédios Escolares - Ensino Fundamental (investimentos)

__________________________________

Emenda de despesa: 816

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1031 - Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais

Objeto do Gasto: 4224 - Processamento Judiciário de 1ª e 2ª Instâncias- Implantação

da Comarca de Belo Oriente. (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: 1031 - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - 4224 -

Processamento Judiciário de 1ª e 2ª Instâncias (outras despesas correntes)

__________________________________

Emenda de despesa: 817

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1371 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

Objeto do Gasto: - Integração e Articulação das Ações Institucionais de Revitalização

do Rio Doce. (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

__________________________________

Emenda de despesa: 818

Unidade Orçamentária Beneficiada: 1491 - Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: 1167 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal- Reformar a Biblioteca

Pública Municipal Paulo Zappi de Governador Valadares. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Antônio Júlio - Jayro Lessa - Carlin Moura.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.885/2009

Comissão de Saúde
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Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em epígrafe tem por

finalidade instituir a Semana Estadual de Luta contra a Depressão.

A proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual

recebeu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos dos

arts. 188, 102, XI, “a”, e 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei no 3.885/2009 pretende instituir a Semana Estadual de Luta contra

a Depressão, a ser realizada anualmente, na primeira semana do mês de agosto,

quando serão promovidas atividades educativas de conscientização e orientação da

população para o enfrentamento da doença.

Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS –, a depressão é um transtorno

mental comum, caracterizado por tristeza, perda de interesse ou prazer, diminuição

da concentração, existência de sentimentos de culpa e baixa autoestima, distúrbios

do sono ou do apetite e desânimo. Tais problemas podem tornar-se crônicos ou

recorrentes, prejudicando substancialmente a capacidade do indivíduo de lidar com a

vida diária.

Recentemente, durante a primeira Cúpula Global de Saúde Mental, realizada em

Atenas, na Grécia, a OMS divulgou dados indicando que, nos próximos 20 anos, a

depressão deve tornar-se a doença mais comum do mundo, afetando mais pessoas

do que qualquer outro problema de saúde, incluindo câncer e doenças cardíacas.

Será também a doença que vai gerar mais custos econômicos e sociais para os

governos, devidos aos gastos com tratamento para a população e às perdas de

produção.

Ainda de acordo com o órgão, atualmente, mais de 450 milhões de pessoas são

afetadas diretamente por transtornos mentais, estando a maioria delas nos países em

desenvolvimento.

No Brasil, milhões de brasileiros sofrem com esse problema, que se tem

manifestado cada vez mais cedo, aumentando as estatísticas de sua ocorrência entre

crianças e adolescentes. Para alguns estudiosos, as exigências do mercado de
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trabalho, cada vez mais estressante, e da vida moderna são fatores determinantes

para o desenho desse quadro.

Dessa forma, o aumento dos casos de depressão e os custos econômicos e sociais

decorrentes exigem uma mudança de atitude em relação ao problema. Nesse

sentido, entendemos que a pretensão da proposição em análise é oportuna e

meritória. O poder público pode e deve colaborar com a promoção de atividades

educativas para conscientizar e orientar a população a respeito dessa doença.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 3.885/2009, em

turno único.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Fahim Sawan - Doutor

Rinaldo - Ruy Muniz.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.956/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Gerenciamento Artesanal para Empreendedores –

Ágape –, com sede no Município de Sete Lagoas.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.956/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Gerenciamento Artesanal para Empreendedores – Ágape –, com sede no

Município de Sete Lagoas, que tem como finalidade melhorar a qualidade de vida da

comunidade.

Com esse propósito, oferece cursos profissionalizantes visando à inserção dos seus

associados no mercado de trabalho; cria núcleos de produção que garantam

oportunidades de rendimento para as pessoas de baixa renda, fomentando seu
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crescimento social e econômico; desenvolve atividades nas áreas de educação,

cultura, esporte e lazer; mantém serviços de assistência médica e odontológica; firma

convênios com órgãos públicos e privados para subsidiar suas iniciativas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.956/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.966/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Santa Efigênia – Acobase –,

com sede no Município de Governador Valadares.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.966/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Santa Efigênia – Acobase –, com sede no Município de

Governador Valadares, que tem como finalidade a melhoria da qualidade de vida da

comunidade.

Na consecução de seu objetivo, desenvolve atividades nas áreas social, esportiva,

recreativa, cultural e educacional; presta assistência social aos mais carentes;

promove a defesa e a conservação do patrimônio histórico; executa serviços de

radiodifusão comunitária e orienta sobre a preservação do meio ambiente.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.966/2009,
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em turno único.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.967/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade

pública a Associação Mineira de Apoio ao Adolescente de Iturama – Amaai –, com

sede no Município de Iturama.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.967/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Mineira de Apoio ao Adolescente de Iturama – Amaai –, com sede no Município de

Iturama, que tem como finalidade trabalhar desinteressadamente em favor dos seus

associados e da coletividade.

Em vista disso, na área da educação, cria cursos de qualificação profissional para a

inserção no mercado de trabalho da população jovem e das pessoas maduras que

perderam o emprego e têm dificuldades de conseguir outro. Ademais, implementa

medidas para melhorar a saúde de seus assistidos e criar espaços onde crianças e

adolescentes possam praticar esportes e atividades de lazer.

Por lutar em favor dos menos favorecidos e buscar uma vida melhor para os

moradores da localidade, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.966/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.985/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Lar São Francisco de Assis, com sede no

Município de Piumhi.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada,

cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua

o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.985/2009 pretende declarar de utilidade pública o Lar São

Francisco de Assis, com sede no Município de Piumhi.

Entidade sem fins econômicos, o Lar São Francisco de Assis é um abrigo

temporário destinado a crianças e adolescentes desprotegidos ou em estado de

abandono social, órfãos, vítimas de maus-tratos físicos e psíquicos, abuso sexual ou

outros atos de violência.

O trabalho desenvolvido pela entidade objetiva a proteção dos vínculos familiares; o

atendimento personalizado e em pequenos grupos; a coeducação; a participação na

vida da comunidade local e a preparação gradativa para o desligamento.

Para alcançar o que se propõe, desenvolve atividades psicopedagógicas, culturais,

esportivas, educativas e de lazer, além de garantir vestuário, alimentação, cuidados

médicos, odontológicos e farmacêuticos aos jovens assistidos.

Por sua atividade de significativa importância, acreditamos ser a instituição

merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 3.985/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.001/2009
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de Juruaia, com sede no

Município de Juruaia.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.001/2009 pretende declarar de utilidade pública o Lar São

Vicente de Paulo de Juruaia, com sede no Município de Juruaia, que tem como

finalidade precípua desenvolver atividades assistenciais e de promoção humana,

direcionadas aos idosos carentes da localidade.

Envida esforços na busca de soluções práticas para o seu bem-estar por meio da

criação de estabelecimento destinado a abrigá-los, nos quais lhes fornece assistência

médica e psicológica, além de apoio moral e emocional. Dessa maneira, procura

propiciar aos seus assistidos uma vida mais digna, visando à preservação de sua

saúde física e mental.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.001/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.002/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Juruaia –

ACMJ –, com sede no Município de Juruaia.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.002/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores de Juruaia – ACMJ –, com sede no Município de Juruaia,

que possui como finalidade o desenvolvimento econômico e social dessa

comunidade, bem como melhoria da qualidade de vida de seus habitantes.

Com esse propósito, a entidade desenvolve atividades culturais, esportivas, sociais,

educacionais e assistenciais, como forma de integração de seus associados; propicia

o desenvolvimento do espírito comunitário, bem como procura desenvolver projetos

por melhores condições de vida, moradia, higiene, saúde e segurança dos

moradores, mediante recursos de subvenções e outras formas de arrecadação

financeira. Atua, ainda, na promoção de valores éticos e da cidadania.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.002/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 765/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei nº 765/2007, permite, no

âmbito do Estado de Minas Gerais, a realização de eventos denominados rodeios e

vaquejadas.

A matéria foi baixada em diligência, pela Comissão de Constituição e Justiça, à

Secretaria de Estado da Cultura e à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento. Com base nas respostas apresentadas à diligência, o projeto foi

analisado e recebeu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
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forma do Substitutivo nº 1, oferecido por essa Comissão.

Cabe agora a esta Comissão, analisar o mérito do projeto, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise autoriza a realização de rodeios e vaquejadas no território do

Estado e define regras para supervisão desses eventos pelo órgão estadual

responsável pela vigilância sanitária animal, no caso o Instituto Mineiro de

Agropecuária - IMA. Autoriza ainda a inclusão, pelo Executivo, das festas de rodeio e

vaquejada no calendário turístico e esportivo do Estado.

A realização de rodeios é plenamente regulada pela Lei nº 13.605, de 2000, que

dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa sanitária animal durante a

realização de rodeio. O diploma em vigor, recepcionado pela Lei Federal nº 10.519,

de 2002, que traz ementa semelhante à da norma estadual, além de atender à regra

geral estabelecida pela União apresenta prazo mais coerente para o planejamento

dos eventos e atribui adequadamente o ônus do acompanhamento veterinário dos

animais utilizados nos eventos aos seus realizadores, reservando ao Estado apenas

sua real função de fiscalizar o cumprimento das normas.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, acolheu de forma arrazoada

as sugestões apresentadas pelos órgãos estaduais consultados por meio de

diligência e apresentou o Substitutivo nº 1, que se limita a alterar a ementa da Lei dos

Rodeios de forma a acrescentar a vaquejada como objeto da norma e inserir um

artigo que estende à vaquejada as disposições da lei. Para melhor entendimento,

conceitua o termo vaquejada. De pleno acordo com o encaminhamento dado,

entendemos ser necessária apenas a adequação do conceito adotado para o termo

vaquejada.

A pesquisa sobre a origem e a prática da vaquejada indica seu surgimento no

período colonial do País, na região Nordeste, como parte do manejo de rebanhos de

bovinos criados à solta nos campos. A finalidade última era a de apartar as crias

bravias das matrizes ao fim da estação de reprodução. Transferida para a esfera

cultural, a prática caracterizou-se como festa popular em que se premia a habilidade

das equipes de vaqueiros em dominar as rezes durante uma perseguição em alta
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velocidade. Apesar de manter uma estrutura básica, as regras da competição sofrem

variações de acordo com a região e ao longo do tempo. Entendemos, portanto, ser

necessária a adequação do conceito, o que justifica a apresentação da Emenda nº 1

ao Substitutivo nº 1.

Por fim, há que ressaltar a necessária presença do poder público nos eventos que

envolvem o uso de animais, como forma de inibir as práticas que submetam os

animais a crueldade, conforme determina o inciso VII do § 1º do art. 225 da

Constituição Federal.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 765/2007, no 1º turno,

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a seguinte

Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1 AO SUBSTITUTIVO Nº 1

Dê-se ao Parágrafo único do art. 8º-A, a que se refere o art. 1º, a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

‘Art. 8ºA - (...)

Parágrafo único - Considera-se vaquejada a atividade de competição em que

vaqueiros montados colocam em julgamento sua habilidade em derrubar um bovino

em movimento em pista delimitada de uma arena.’.”.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Carlos Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.157/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe altera o “caput”

do art. 1º da Lei nº 17.507, de 29/5/2008, que torna obrigatória a afixação, em hotéis,

pensões, motéis e estabelecimentos congêneres, de placas que alertem sobre o fato

de que a exploração sexual de crianças e adolescentes é crime.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Cumpre agora a esta Comissão emitir seu parecer quanto ao mérito da proposição,
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em cumprimento ao disposto no art. 188, combinado com o art. 102, XIV, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise pretende ampliar o alcance da Lei nº 17.507, de 29/5/2008,

que torna obrigatória a afixação de placas de advertência sobre a exploração sexual

de crianças e adolescentes em hotéis, pensões, motéis e estabelecimentos

congêneres. De acordo com a proposição, escolas, hospitais, maternidades e postos

de saúde públicos também seriam obrigados a afixar, em locais visíveis, placas

alertando para o fato de que a exploração sexual de crianças e adolescentes é crime.

Além disso, a proposição tem o intuito de inserir nos dizeres das respectivas placas

incentivo à denúncia da prática da pedofilia.

A exploração sexual de crianças e adolescentes é um fenômeno complexo e de

difícil enfrentamento, inserido num contexto histórico-social de violência endêmica e

com profundas raízes culturais. Foi apenas no final da década de 80, com a

promulgação da Constituição da República, que crianças e adolescentes passaram a

ser considerados seres em condições peculiares de desenvolvimento e, portanto,

sujeitos de direitos.

O art. 227 da Carta Magna estabelece que é dever da família, da sociedade e do

Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,

crueldade e opressão.

Por sua vez, a Lei Federal nº 8.069, de 13/7/90, que dispõe sobre o Estatuto da

Criança e do Adolescente – ECA –, regulamentou esse dispositivo constitucional. O

ECA estabelece a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, por parte

do Estado, da sociedade e da família. Para os efeitos dessa lei, considera-se criança

a pessoa de até 12 anos de idade incompletos, e adolescente, aquela que tem entre

12 e 18 anos ou, em casos excepcionais, até 21 anos de idade.

O ECA representa uma das mais importantes conquistas em favor das pessoas

dessa faixa etária, pois garante, além de todos os direitos de que os adultos
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desfrutam e que sejam aplicáveis às crianças e adolescentes, alguns direitos

especiais que, considerando sua maior vulnerabilidade, as protegem de situações de

risco pessoal e social.

O art. 70 do ECA estabelece que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça

ou violação dos direitos da criança e do adolescente. É direito da criança e do

adolescente a prevenção e a proteção contra a exploração sexual e o abuso, a

prostituição e o envolvimento em pornografia, entre outras ameaças.

Com efeito, o abuso cometido contra crianças e adolescentes, no mercado do sexo

ou mesmo dentro da família, impõe-lhes uma dor precoce e profunda, além de ser

uma violência contra sua integridade física e psicológica e um obstáculo a seu

desenvolvimento sadio.

O ECA estabelece pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa para os infratores que

submeterem criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual. Incorrem

nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se

verifique a submissão de criança ou de adolescente às referidas práticas. Constitui,

ainda, efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de

funcionamento do estabelecimento.

Apesar de a legislação brasileira ser bem clara com relação ao assunto, é sabido

que esse tipo de exploração de crianças e adolescentes ocorre em todo o País, em

distintos espaços. A doutrina de proteção integral a essa população, prevista na

Constituição Federal e no ECA, requer, por parte do Estado, ações efetivas e

articuladas nas diversas esferas do poder público.

De fato, o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes ocupa

significativo espaço na agenda pública, com programas nacionalmente orientados

que movimentam uma rede de proteção formada por conselhos de direitos, conselhos

tutelares, entidades de atendimento e de defesa de direitos da criança e do

adolescente, Ministério Público e sociedade civil organizada.

Para o enfrentamento dessa questão, o governo federal lançou, em 2001, o Plano

Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infantojuvenil. Atualmente, as ações

do Serviço de Enfrentamento à Violência, ao Abuso e à Exploração Sexual de

Crianças e Adolescentes (antigo Programa Sentinela) são coordenadas pelo
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Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Além do atendimento

psicossocial e jurídico, o Serviço realiza ações de prevenção e busca ativa que, por

intermédio de equipes de abordagem em locais públicos, realizam o mapeamento das

situações de risco ou violação de direitos que envolvam crianças e adolescentes. Tais

equipes promovem ações educativas, dão orientações e encaminham os

necessitados à rede de serviços socioassistenciais. Destacam-se, ainda, as

campanhas educativas e a implantação de uma rede de informações e denúncias,

bem como a criação de centros de referência.

Em Minas Gerais, a exploração sexual de crianças e adolescentes foi tema de

Comissão Especial criada nesta Casa em 2001, cujo relatório final evidenciou a

gravidade do problema no Estado, apontando a necessidade de reforçar a rede de

proteção social à criança e ao adolescente.

No âmbito do Poder Executivo, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social –

Sedese – responde pelo Serviço de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração

Sexual contra Crianças e Adolescentes, que presta atendimento psicológico, social e

jurídico a crianças, adolescentes e seus familiares.

A campanha Proteja Nossas Crianças foi lançada pelo governo de Minas em

15/5/2008 e, segundo dados da Sedese, é a maior iniciativa de combate à violência

doméstica e à exploração sexual de crianças e adolescentes já realizada no País.

Desenvolvida pela Sedese, em parceria com o Serviço Voluntário de Assistência

Social – Servas – e com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do

Adolescente, a campanha tem o intuito de estimular toda a população do Estado a

denunciar casos de violência infantojuvenil por meio do Disque Direitos Humanos

(0800-31-1119). Para tanto, são utilizados diversos veículos de comunicação para

divulgação do material produzido, que destaca a gratuidade da ligação telefônica e o

caráter sigiloso da denúncia.

No primeiro ano da Campanha Proteja Nossas Crianças, houve um aumento de

49,5% das denúncias de violência doméstica contra crianças e adolescentes e

exploração sexual dessa população, por meio do Disque Direitos Humanos. Esse

aumento não significa crescimento do número de casos, mas, sim, maior mobilização

da população com relação ao problema. Em maio deste ano, o governo de Minas
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anunciou a continuação dos trabalhos da campanha e a entrega de recursos físicos,

como carros e computadores, para reforçar o atendimento dos conselhos tutelares

em 250 Municípios, órgãos responsáveis por receber as denúncias e fiscalizar o

cumprimento das ações voltadas para a garantia dos direitos das crianças e dos

adolescentes.

Nesse contexto, pode-se afirmar que, em Minas, as ações de assistência a crianças

e adolescentes, exploradas ou em situação de risco de exploração sexual, estão de

acordo com as diretrizes estabelecidas pelo governo federal. Ademais, a campanha

Proteja Nossas Crianças enfatiza a prevenção do problema, dispondo de ações que

alcançam os mais diversos espaços: estabelecimentos de atenção à saúde,

instituições de ensino, indústrias, órgãos públicos, vias urbanas, estradas,

estabelecimentos comerciais, veículos de transporte coletivo, entre outros.

Nota-se que o propósito do projeto em comento é coibir a prática de exploração

sexual de crianças e adolescentes, ampliando o alcance da Lei nº 17.507, de

29/5/2008. Ao estender o comando da norma a ser alterada a estabelecimentos de

saúde e instituições de ensino e ao divulgar o número do Disque Denúncia, a

proposição visa alcançar outros segmentos da sociedade e alertá-los para a

gravidade dessa prática delituosa.

Com base nos argumentos apresentados, justifica-se que o projeto de lei em tela

deva prosseguir nesta Casa Legislativa, uma vez que a norma poderia suplementar

as ações de enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes já em

andamento no Estado.

Conclusão

Diante das razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

3.157/2009, no 1º turno.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Elmiro Nascimento, Presidente e relator - Delvito Alves - Délio Malheiros.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.653/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o Projeto de Lei nº 3.653/2009 institui a
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Política Estadual do Voluntariado Transformador e dá outras providências.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que opinou

pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria com as

Emendas nºs 1 a 3, que apresentou, vem agora a proposição a esta Comissão, para

receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento visa a instituir a Política Estadual do Voluntariado

Transformador, destinada a preparar cidadãos e instituições para a prática do

voluntariado.

O voluntariado compreendido como atitude perante a vida, que se manifesta na

vontade de cooperar, de atuar em benefício de grupos de pessoas ou comunidades,

existe há muitos séculos, em diferentes sociedades e culturas. No Brasil, o

voluntariado surge ainda no século XVI, quando organizações religiosas portuguesas

introduziram esse tipo de trabalho nas instituições ligadas à saúde – as chamadas

Santas Casas. O trabalho voluntário nessas instituições era marcado por fortes

valores morais, tinha grande apelo caritativo e era realizado essencialmente por

mulheres.

A partir dos anos 1930, o Estado passou a adotar políticas ligadas ao voluntariado,

reconhecendo as instituições filantrópicas como colaboradoras no desenvolvimento

de políticas de assistência social; contudo, foi a partir dos anos 1990 que o

voluntariado ganhou força entre nós, experimentando crescimento significativo,

impulsionado pelo lançamento da Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria e

pela Vida, em 1993, e do Programa Comunidade Solidária, em 1996, que constituiu

mais de 30 centros de voluntariado pelo País. A perspectiva que insuflava a atuação

do voluntariado naquele momento era a de um Estado ineficiente para atender às

demandas sociais e o pensamento de que a intervenção da sociedade por meio do

trabalho voluntário seria o meio mais eficaz de atender a essas demandas. Essa

concepção sofreu transformações na última década, quando se consolidou a

centralidade do Estado na implementação das políticas públicas.

A Organização das Nações Unidas – ONU –, que desde 1971 desenvolve o
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Programa de Voluntários, voltado às cooperações nacional e internacional, proclamou

2001 como o Ano Internacional do Voluntariado, momento em que governos dos mais

de 120 países a ela ligados foram recomendados a estimular o voluntariado,

qualificando-o como instrumento para a melhoria da qualidade de vida das

populações, a redução das desigualdades sociais e o aprofundamento da

democracia.

Naquele ano, o voluntariado foi tema de seminário legislativo realizado nesta Casa,

tendo-se como objetivos debater o trabalho voluntário em Minas Gerais e no Brasil e

colher sugestões para fortalecê-lo. O evento contou com a participação de vários

especialistas que discutiram dois grandes temas: “O voluntariado como ação

transformadora nas diversas dimensões humanas” e “Caminhos e descaminhos do

voluntariado, gestão, sustentabilidade e mudanças sociais”. Como resultado do

evento, foi aprovado um documento contendo propostas para as seguintes áreas:

comunicação e mobilização social do voluntariado; papel das empresas no

voluntariado; marco legal do terceiro setor; gestão e sustentabilidade; redes sociais e

captação de recursos.

O tema voltou à Casa em 2007, em audiência pública realizada pela Comissão do

Trabalho, da Previdência e da Ação Social na qual se discutiram a situação do

voluntariado no Estado e as perspectivas de organização do setor. Na ocasião, foi

lançada a Frente Parlamentar em Defesa do Trabalho Voluntário. O tema continua

em pauta, tendo sido realizado, no dia 30/11/2009, debate público que abordou

concepções e experiências de voluntariado transformador.

No campo normativo, a ALMG tem criado normas que visam a regular o trabalho

voluntário em diferentes áreas. É o caso da Lei nº 13.374, de 1999, que cria o

programa de incentivo ao atendimento voluntário para alunos com deficiência de

aprendizado escolar, e da Lei nº 14.082, de 2001, que dispõe sobre o serviço

voluntário nos órgãos e nas entidades da administração pública estadual.

Nesse contexto, o projeto de lei em tela traz avanços no campo normativo, ao

propor a instituição de uma política estadual do voluntariado com o fim de fomentar

ações nesse campo; no entanto, algumas ponderações são necessárias para tornar

aplicáveis os objetivos da política a ser instituída. O inciso II do art. 2º estabelece
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como um dos objetivos da política do voluntariado “articular os Poderes do Estado,

entidades do terceiro setor, empresários e sociedade civil para a realização das

políticas públicas voltadas para o voluntariado (...)”. Impõe-nos aqui resgatar a

concepção dominante na administração pública, segundo a qual política pública é

entendida como um sistema de ação resultante da atividade política na alocação de

recursos e na provisão de bens e serviços públicos, em um processo que envolve a

identificação de um problema ou demanda, que entra na agenda pública e se torna

objeto de decisão política. O que se pretende com a política a ser instituída é

fomentar e fortalecer a prática do voluntariado como instrumento de apoio ao Estado

para a implementação das políticas públicas, principalmente no campo social. Não

há, portanto, que se falar em política pública do voluntariado transformador, mas em

política de apoio ao voluntariado. Pretende-se que essa política de fomento seja

capaz de garantir o acompanhamento das atividades de voluntariado empreendidas

pelos órgãos do governo do Estado, pelo empresariado e pelo terceiro setor e de

promover a articulação de diferentes iniciativas de voluntariado, sempre em

consonância com as políticas públicas.

Soma-se a isso a análise feita pela Comissão de Constituição e Justiça, que se

manifestou pela legalidade da proposição, mas apontou pontos que ferem o princípio

da separação de Poderes, como o art. 4º, cujo texto prevê de forma expressa

atribuições para a Secretaria de Desenvolvimento Social, o que deu ensejo à Emenda

nº 1; e o art. 5º, que dispõe que “o Poder Executivo enviará projeto de lei

reestruturando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social para adequação às

disposições desta lei”, o que levou à apresentação da Emenda nº 2, que suprime

esse artigo. A alteração proposta, por meio da Emenda nº 3, para o inciso IV do art.

4º, com a supressão do termo “ajudar”, a nosso ver confere mais objetividade ao texto

da lei.

Com o fim de promover as alterações necessárias à adequação do conteúdo da

proposição e de incorporar aquelas sugeridas pela Comissão de Constituição e

Justiça, apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.653/2009, no



____________________________________________________________________________
2125

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

Com a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam prejudicadas as Emendas nºs 1 a 3, da

Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Política Estadual de Fomento ao Voluntariado Transformador.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Política Estadual de Fomento ao Voluntariado

Transformador, destinada a preparar cidadãos e instituições para a prática do

voluntariado.

Art. 2º – São objetivos da política de que trata esta lei:

I – articular os órgãos do Estado, entidades do terceiro setor, empresas e cidadãos

para a prática do voluntariado transformador, em consonância com as políticas

públicas implementadas pelo Estado;

II – promover e fomentar as oportunidades para a prática do voluntariado

transformador nos órgãos do Estado, nas entidades do terceiro setor e nas empresas

sediadas no Estado;

III – oferecer capacitação a entidades sociais e gestores dos órgãos públicos que

recebem voluntários;

IV – criar um sistema de acompanhamento das práticas do voluntariado executadas

nos órgãos do Estado, em entidades do terceiro setor e empresas, capaz de

identificar as demandas e orientar as iniciativas de trabalho voluntário no Estado.

Art. 3º – São diretrizes da Política Estadual de Fomento ao Voluntariado

Transformador:

I – a prática do voluntariado como elemento de transformação da realidade social;

II – o fortalecimento dos setores que trabalham com voluntariado;

III – o incentivo para as empresas em ações de voluntariado;

IV – o fomento do voluntariado como instrumento de apoio ao Estado na

implementação das políticas públicas.

Art. 4º – Para o cumprimento dos objetivos da política de que trata esta lei, caberá

ao Estado, por meio do órgão competente:

I – promover atividades para capacitação e preparação de voluntários e entidades
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do terceiro setor;

II – realizar seminários, conferências, fóruns e debates públicos para a discussão

do tema do voluntariado com o conjunto da sociedade;

III – realizar parcerias com universidades, instituições de ensino e conselhos

profissionais, para fomento à participação de jovens estudantes e profissionais em

ações de voluntariado;

IV – incentivar os Municípios a adotar as diretrizes e os objetivos da política de que

trata esta lei.

Parágrafo único – A forma de realização dos objetivos da Política Estadual de

Fomento ao Voluntariado Transformador será definida entre o órgão executor da

política e cada órgão do governo, a iniciativa privada e o terceiro setor.

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

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Elmiro Nascimento, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Eros Biondini.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.662/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, a proposição em epígrafe dispõe sobre a

afixação, nas salas de aula das escolas de ensino fundamental e de nível médio, de

informações sobre os números de telefones de serviços de emergência.

A proposição foi encaminhada preliminarmente à Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise tem por objetivo tornar obrigatória a afixação de

cartazes ou placas com lista dos números de telefones de serviços de emergência

nas salas de aula das escolas de ensino fundamental e médio, em locais de fácil

acesso e visibilidade. Devem compor essa lista os números de telefones da Defesa

Civil, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar, do Serviço de
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Atendimento Móvel de Urgência - Samu -, do Disque-Denúncia e das Delegacias

Especializadas no Atendimento à Mulher. A proposição também fixa o prazo de 90

dias para a regulamentação da lei pelo Executivo.

Na justificação do projeto de lei em epígrafe, o autor afirma que os números de

telefones de serviços de emergência serão facilmente memorizados pelos alunos,

que poderão utilizá-los em seu benefício ou de sua família.

O direito à informação é um dos alicerces do estado democrático de direito e

ferramenta imprescindível à consolidação da cidadania. Esse direito compreende o

direito de informar, o de se informar e o de ser informado. No caso em tela, discute-se

sobre o exercício da cidadania e, de forma direta ou indireta, sobre o direito de ser

informado. O Estado é responsável por comunicar e franquear aos cidadãos todos os

fatos de interesse público que são de domínio estatal.

Dessa forma, somos favoráveis à proposição em análise, com as modificações

apresentadas pela Comissão precedente, que, no Substitutivo nº 1, corrigiu os vícios

legais existentes.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.662/2009, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Deiró Marra, Presidente - Ruy Muniz, relator - Carlin Moura.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.725/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em epígrafe “dispõe sobre a

apreensão de veículos em “blitz” ou em posto de polícia rodoviária estadual e dá

outras providências”.

Preliminarmente foi a proposição distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Agora, vem a matéria a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, XII, do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposição em epígrafe estabelece que os veículos que forem apreendidos nas

operações policiais de fiscalização denominadas “blitz” realizadas pela Polícia

Rodoviária Estadual nas rodovias do Estado ou nos postos policiais de fiscalização

deverão permanecer no posto policial responsável pela operação pelo prazo de 48

horas, a fim de que o proprietário possa regularizar a situação do veículo no próprio

local em que ocorreu a apreensão.

Busca o autor da proposição evitar que o proprietário sofra os encargos da remoção

do veículo para o depósito. Alega, em sua justificação, que “o objetivo deste projeto é

impedir que o infrator seja forçado a pagar pelo uso do guincho e do pátio de

estacionamento em consequência da infração que poderia ser sanada a tempo de

evitar o gasto”.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice à tramitação do projeto,

seja quanto à competência para legislar sobre a matéria, seja com relação a vício na

iniciativa parlamentar para deflagrar o processo legislativo, citando farta legislação

atinente ao assunto. Promoveu, a seu turno, acurado estudo da matéria, razão pela

qual trazemos a lume seu conteúdo.

A União, no exercício da competência que lhe foi outorgada no art. 22, inciso XI,

editou a Lei nº 9.503, de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro – CTB. No art. 12,

inciso I, o CTB estabeleceu que o Conselho Nacional de Trânsito – Contran – é o

órgão máximo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. Por seu turno, o

Contran, visando a uniformizar, em todo o território nacional, os critérios em caso de

apreensão de veículos e recolhimento aos depósitos, conforme estabelece o art. 262

do CTB, editou a Resolução nº 53, de 1998, que, no seu art. 1º, estabelece que os

procedimentos e os prazos de custódia dos veículos apreendidos em razão de

penalidade aplicada obedecerão ao disposto naquela norma. Seu art. 3º preleciona

que o órgão ou a entidade responsável pela apreensão do veículo fixarão o prazo de

custódia, tendo em vista as circunstâncias da infração, obedecidos os seguintes

critérios: de 1 a 10 dias, para penalidade aplicada em razão de infração para a qual

não seja prevista multa agravada; de 11 a 20 dias, para penalidade aplicada em

razão de infração para a qual seja prevista multa agravada com fator multiplicador de

três vezes; de 21 a 30 dias, para penalidade aplicada em razão de infração para a
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qual seja prevista multa agravada com fator multiplicador de cinco vezes.

Não obstante tudo isso, podemos afirmar que o Código de Trânsito Brasileiro,

inspirado no espírito federativo, prevê, nos arts. 19 a 25, uma divisão de

responsabilidades entre órgãos federais, estaduais e municipais. Explica-se: baseado

no princípio da predominância do interesse, o CTB distribui, tendo em conta o

interesse preponderante – nacional, regional ou municipal –, as competências dos

órgãos executivos de trânsito da União, dos Estados e dos Municípios.

Como se vê, entendemos que a proposição não fere nenhum mandamento legal,

pois não se está inovando no regramento federal; contudo, esta Comissão entende

que, no caso das apreensões de veículos, a matéria está devidamente

regulamentada pelo Código de Trânsito Brasileiro, não sendo necessária a edição de

lei na forma proposta pelo projeto original. Por outro lado, é necessário aumentar o

rigor atualmente existente no caso do transporte clandestino ou irregular de

passageiros. Considerando o risco existente à segurança dos usuários desse tipo de

transporte, no qual a falta de licenciamento e de cumprimento de requisitos exigidos

pela legislação aumenta a probabilidade da ocorrência de acidentes, entendemos que

a futura lei deverá inibir a atividade irregular, punindo com maior rigor os veículos que

realizam esse tipo de transporte. Para tanto, apresentamos o Substitutivo nº 1,

redigido ao final deste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.725/2009, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N º 1

Dispõe sobre a obrigatoriedade de apreensão de veículos utilizados na prática

irregular de transporte remunerado intermunicipal ou metropolitano de pessoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Poder Executivo deverá apreender os veículos utilizados na prática

irregular de transporte remunerado intermunicipal ou metropolitano de pessoas, não

cadastrados ou não autorizados pelos órgãos competentes para o exercício da

atividade, bem como em desacordo com as exigências e os limites da respectiva

autorização, permissão ou concessão, observado o disposto no art. 262 da Lei nº
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9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

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

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Gustavo Valadares, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Fábio Avelar.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.754/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispõe sobre a

destinação de produtos apreendidos pelas autoridades do Estado.

A proposição foi analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto ao mérito do projeto, nos termos

do art. 188, combinado com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento pretende destinar a instituições filantrópicas, por meio de

doação, produtos apreendidos pelas autoridades competentes no exercício do poder

de polícia. As entidades que prestam serviços de assistência são muito diversas

quanto à estrutura física e condições de manutenção de suas atividades, sendo

muitas delas carentes de recursos. Dessa forma, as doações constituem importante

fonte de receita para que possam continuar desenvolvendo suas atividades.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o

Substitutivo nº 1, com o objetivo de adequar o projeto à melhor técnica legislativa e

obedecer ao princípio da consolidação das leis, acrescentando à Lei nº 16.670, de

8/1/2007, dispositivos que a aperfeiçoem.

A Lei nº 16.670 já dispõe sobre a doação de produtos apreendidos: o “caput” do art.

1º estabelece que esses produtos serão doados a instituições filantrópicas ou de

caridade. Filantropia é um título conferido pelo Conselho Nacional de Assistência

Social – CNAS – às entidades beneficentes de assistência social que apresentem os

requisitos estabelecidos por esse Conselho. Caridade, no entanto, não é um termo

que conceitua entidades que atuam na execução de serviços relacionados às
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políticas sociais. Um termo mais apropriado seria “entidade beneficente”, que

caracteriza aquelas que realizam atividades de assistência conforme definido em seu

estatuto. Com o intuito de promover essa adequação conceitual, apresentamos ao

final deste parecer a Emenda nº 1.

O art. 3º do projeto em análise proíbe a comercialização dos produtos doados,

salvo se autorizada pelo Estado. O seu § 1º estabelece a obrigatoriedade das

instituições beneficiadas de dar publicidade aos atos de comercialização dos produtos

doados e dos recursos com eles obtidos. Essa medida é de extrema importância, pois

possibilita maior transparência dos atos praticados por essas instituições e garante o

controle por parte do Estado e da sociedade.

Já o § 2º do mesmo artigo apresenta uma restrição em relação à utilização dos

recursos obtidos, pois estabelece que estes só poderão ser empregados para

realização de benfeitorias nas instituições beneficiadas. Juridicamente, benfeitorias

são obras, ou despesas, que se fazem em um móvel ou imóvel, para conservá-lo,

melhorá-lo ou simplesmente embelezá-lo. As entidades filantrópicas e beneficentes

necessitam de recursos para a manutenção de suas atividades e não somente para

melhoramento de sua estrutura física; dessa forma, seria mais adequado que os

recursos também fossem destinados à execução das atividades da entidade. Assim,

apresentamos a Emenda nº 2.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.754/2009, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao Substitutivo nº 1 o seguinte art. 1º, renumerando-se os demais:

“Art. 1º – O “caput” do art. 1º da Lei nº 16.670, de 8 de janeiro de 2007, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – Produtos apreendidos pelas autoridades competentes no exercício do

poder de polícia serão, sempre que possível, doados a instituições filantrópicas ou

entidades beneficentes, esgotados os prazos para a interposição de recurso contra

sua apreensão.”.”.
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EMENDA Nº 2

Dê-se ao § 2º do art. 2º da Lei nº 16.670, de 8 de janeiro de 2007, a que se refere o

art. 2º do Substitutivo nº 1, a seguinte redação:

“Art. 2º – (...)

“Art. 2º – (...)

§ 2º – Os recursos obtidos com a comercialização dos produtos serão utilizados

para a realização de benfeitorias e para a manutenção das atividades das instituições

beneficiadas.”.”.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Elmiro Nascimento, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Eros Biondini.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.803/2009

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

7.302, de 21/7/78, que dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora no Estado

de Minas Gerais.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, vem a proposição a

esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, em cumprimento ao disposto

no art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento visa alterar a Lei nº 7.302, de 21/7/78, que dispõe sobre

a proteção contra a poluição sonora no Estado de Minas Gerais. Para tanto,

estabelece limites sonoros distintos, de acordo com a especificidade de áreas

urbanas e rurais, em período diurno e noturno. Além disso, em caso de

descumprimento da norma, impõe multa no valor de 1.000 a 5.000 Unidades Fiscais

do Estado de Minas Gerais – Ufemgs –, graduada de acordo com a gravidade da

infração, ressalvados os casos a serem punidos de acordo com lei federal.

A reforma sanitária produzida na Constituição Federal de 1988 trouxe grandes

transformações para a saúde pública do País. Entre essas inovações, está a

mudança de conceito da saúde, que deixou de ser considerada apenas como o
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estado de ausência de doença e passou a ser concebida como condição de bem-

estar determinada e condicionada por fatores como alimentação, moradia, educação,

trabalho, renda, lazer e meio ambiente.

Em relação a este último, a qualidade sonora deve ser considerada como um de

seus pressupostos essenciais, consagrado pelo art. 225 da Constituição Federal e

por outros dispositivos legais.

Com efeito, o meio ambiente sonoro afeta diretamente a qualidade de vida e a

saúde das pessoas. Com a intensificação do processo de urbanização das cidades, a

poluição sonora passou de problema de vizinhança a questão de saúde pública. No

Brasil, a poluição sonora tem crescido muito nas últimas décadas, especialmente nas

regiões de maior adensamento populacional, abalando, assim, o meio ambiente e

ocasionando graves problemas físicos e psíquicos nas pessoas.

A poluição sonora tem características peculiares, que a diferenciam dos demais

tipos de poluição. É classificada como o tipo mais difuso de perturbação ambiental,

pois em todos os lugares onde o homem habita ou interage existe alguma forma de

emissão de ruídos. Por esse motivo, é mais difícil identificar e controlar as suas

fontes. Ademais, a poluição sonora gera seus efeitos somente nas proximidades das

fontes de emissão e não deixa nenhuma espécie de resíduo no ambiente. Contudo,

acumula efeitos no organismo humano, os quais podem desaparecer com a

interrupção do ruído ou acarretar graves problemas à saúde, direta ou indiretamente.

Segundo estudos do Departamento de Neurofisiologia da Universidade Federal de

Minas Gerais, entre os problemas diretos estão as restrições auditivas, a dificuldade

na comunicação com as pessoas e as dores de ouvido. Por outro lado, indiretamente,

a exposição contínua a ruídos pode levar a distúrbios clínicos como insônia, dispneia,

taquicardia, aumento de pressão arterial, complicações estomacais, fadiga física e

mental, impotência sexual, entre outros. Além disso, verifica-se que o ruído

estressante libera substâncias excitantes no cérebro, o que torna as pessoas

dependentes, incapazes de tolerar o silêncio.

Ao lado dos sintomas físicos propriamente ditos, estão os distúrbios psicológicos.

Há casos de estresse crônico, em que são constatadas diversas reações orgânicas:

náuseas, cefaleias, irrritabilidade, instabilidade emocional, redução da libido,
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ansiedade, nervosismo, perda de apetite, fadiga, redução da produtividade e aumento

do número de acidentes no trabalho.

Cumpre destacar que a prejudicialidade da poluição sonora varia de acordo com o

grau de sensibilidade auditiva dos indivíduos. No entanto, a partir de determinado

limiar, ela faz mal a todos. A Organização Mundial de Saúde – OMS – estabelece que

o limite de tolerância do organismo humano à poluição sonora é de 65 decibéis e que,

a partir de 56 decibéis, já pode produzir transtornos auditivos. Ruídos superiores a 76

decibéis causam problemas à saúde e acima de 100 decibéis, o trauma auditivo pode

levar à surdez. Outro fator importante a ser considerado é o tempo de exposição aos

ruídos.

Como se vê, a poluição sonora é uma questão de saúde pública, de ordem social e

de educação. A solução para o problema sonoro deverá ser consequencia da

aplicação e da fiscalização dos limites estabelecidos para a emissão de sons e

ruídos, bem como da conscientização da sociedade.

Para controlar a poluição sonora, o Conselho Nacional do Meio Ambiente –

Conama – editou a Resolução nº 1, de 8/3/90, que dispõe sobre a emissão de ruídos

em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou

recreativas, determinando padrões, critérios e diretrizes. De acordo com essa norma,

são prejudiciais à saúde e ao sossego público os ruídos com níveis superiores aos

considerados aceitáveis pela NBR 10.151 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas

Visando ao Conforto da Comunidade –, da Associação Brasileira de Normas Técnicas

– ABNT.

Da mesma forma, o nível de som produzido na execução dos projetos de

construção ou de reformas de edificações para atividades heterogêneas não poderá

ultrapassar os níveis estabelecidos pela NBR 10.152 – Avaliação do Ruído em Áreas

Habitadas Visando ao Conforto Acústico, também da ABNT.

A ABNT recomenda que os ruídos emitidos em localidades rurais alcancem, no

máximo, 40 decibéis e, em localidades urbanas, variem de 45 decibéis (em áreas

hospitalares) a 70 decibéis (em áreas estritamente industriais), dependendo das

características da área – residencial, comercial, administrativa ou industrial, com ou

sem corredores de trânsito. No período noturno, esses limites são reduzidos em
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aproximadamente 5 decibéis. Ruídos acima desses valores podem causar

desconforto acústico e danos à saúde.

Por sua vez, a emissão de ruídos produzidos por veículos automotores e os

produzidos no interior dos ambientes de trabalho, deve estar no limite previsto em

normas expedidas, respectivamente, pelo Conselho Nacional de Trânsito – Contran –

e pelo órgão competente do Ministério do Trabalho.

As alterações estabelecidas pela proposição em estudo estão em conformidade

com a versão mais recente da NBR nº 10.151, editada em junho de 2000, tanto com

relação às faixas de intensidade de ruídos externos para critério de avaliação,

conforme a área especificada, quanto aos horários de limite. Essa norma estabelece

que os limites de horário para emissão de ruídos em ambientes externos podem ser

estabelecidos pelas autoridades locais, de acordo com os hábitos da população. Há,

porém, algumas exigências mínimas: não se pode emitir ruídos no período entre 22

horas e 7 horas, e, nos domingos e feriados, antes das 9 horas da manhã. O projeto

em estudo ainda proíbe a emissão de ruídos de máquinas e equipamentos utilizados

em construção e obras em geral aos domingos e feriados e limita o horário de

permissão até às 20 horas, nos demais dias da semana.

O uso adequado dos equipamentos sonoros é o desejado numa sociedade plural;

contudo, esta nem sempre é a regra. A sociedade moderna vem sofrendo com a

forma, agressiva e incômoda, com que alguns cidadãos fazem uso dos aparelhos

sonoros. Vale ressaltar que esse não é um problema somente das grandes cidades.

As pequenas aglomerações urbanas e rurais também sofrem com a poluição sonora.

A questão da poluição sonora é tão grave, que a OMS a classifica como o terceiro

maior problema ambiental relacionado à saúde pública na atualidade. Como a

tecnologia avança, é sempre preciso atualizar a legislação para o controle das

atividades poluidoras. A proposição em comento é, portanto, pertinente e oportuna.

Conclusão

Diante das razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

3.803/2009, no 1º turno.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Ruy Muniz, relator - Carlos Pimenta - Fahim Sawan -



____________________________________________________________________________
2136

Doutor Rinaldo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.970/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria desta Comissão, o projeto de resolução em epígrafe tem por objetivo

aprovar, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado, a alienação de terra devoluta que especifica.

Nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18, de 1993, que disciplina a

tramitação da matéria, coube à Comissão de Constituição e Justiça apreciar

preliminarmente o projeto, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e

legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação, cumpre a este órgão colegiado emitir parecer

sobre o assunto, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 188, combinado com o

art. 102, IX, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 3.970/2009 trata de conceder aprovação prévia para a

alienação de uma gleba de terra devoluta rural, em nome de Sebastião Rodrigues

Paixão, situada no local denominado Fazenda Água Boa, no Município de Rio Pardo

de Minas, com área de 156,8933 hectares.

Em atendimento ao que dispõe o § 6º do art. 247 da Constituição do Estado, essa

alienação, cujo processo foi instruído pelo Instituto de Terras do Estado de Minas

Gerais - Iter-MG -, será efetivada mediante compra preferencial, em que o legítimo

posseiro tem prioridade para adquirir o bem, de acordo com o preço previamente

fixado por esse órgão, conforme determina o art. 12 da Lei nº 11.020, de 1993.

De acordo com os documentos enviados a esta Casa, o requerente mantém a

posse pacífica do imóvel há mais de cinco anos e tornou a terra economicamente

produtiva, uma vez que utiliza mais de 50% da área aproveitável para a atividade de

pecuária, além de manter vínculo pessoal com o local, pois reside no Município onde

se localiza a gleba.

A legitimação de terra devoluta que se pretende aprovar com o projeto de resolução

em análise reflete a preocupação dos dirigentes estaduais de fomentar a produção
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agropecuária, organizar o abastecimento alimentar, promover o bem-estar do homem

que vive do trabalho da terra e fixá-lo no campo, no intuito de efetivar o

desenvolvimento rural.

Diante desses esclarecimentos, constitui justa medida a concessão de domínio em

tela a quem de fato participou ativamente e de forma produtiva na ocupação do

território mineiro.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

3.970/2009, no 1º turno.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Carlos Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.004/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria desta Comissão, o projeto de resolução em epígrafe tem por objetivo

aprovar, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado, a alienação de terra devoluta que especifica.

Nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18, de 1993, que disciplina a

tramitação da matéria, coube à Comissão de Constituição e Justiça apreciar

preliminarmente o projeto, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e

legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação, cumpre a este órgão colegiado emitir parecer

sobre o assunto, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 188, combinado com o

art. 102, IX, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 4.004/2009 trata de conceder aprovação prévia para a

alienação de uma gleba de terra devoluta rural, em nome de Glauce Botelho Pinto,

situada na Fazenda Caraíva-Brejos-Córrego Azul, no Município de Felizburgo, com

área de 123,7350ha.

Em atendimento ao que dispõe o § 6º do art. 247 da Constituição do Estado, essa

alienação, cujo processo foi instruído pelo Instituto de Terras do Estado de Minas
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Gerais - Iter-MG -, será efetivada mediante compra preferencial, em que o legítimo

posseiro tem prioridade para adquirir o bem, de acordo com o preço previamente

fixado por esse órgão, conforme determina o art. 12 da Lei nº 11.020, de 1993.

De acordo com os documentos enviados a esta Casa, a requerente mantém a

posse pacífica do imóvel há mais de cinco anos e tornou a terra economicamente

produtiva, uma vez que utiliza mais de 40% da área aproveitável para as atividades

de agricultura e pecuária; além disso, mantém vínculo pessoal com o local, pois

reside no Município onde se localiza a gleba.

A legitimação de terra devoluta que se pretende aprovar com o projeto de resolução

em análise reflete a preocupação dos dirigentes estaduais de fomentar a produção

agropecuária, organizar o abastecimento alimentar, promover o bem-estar do homem

que vive do trabalho da terra e fixá-lo no campo, no intuito de efetivar o

desenvolvimento rural.

Diante desses esclarecimentos, constitui justa medida a concessão de domínio em

tela a quem de fato participou ativamente e de forma produtiva na ocupação do

território mineiro.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

4.004/2009, no 1º turno.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente e relator - Antônio Carlos Arantes - Carlos Gomes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 630/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o Projeto de Lei nº 630/2007, dispõe sobre

a Política Estadual de Agroindústria Familiar e dá outras providências.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta

Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, IX,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
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A proposição em análise objetiva estabelecer uma política de apoio à implantação e

ao desenvolvimento de agroindústrias familiares em todas as regiões do Estado,

tendo em vista a geração de empregos, a agregação de valor a produtos e a melhoria

de renda no meio rural, medidas que, em conjunto, favorecem a permanência do

homem no campo.

O foco principal deste projeto é estimular a industrialização da produção como

forma de fortalecer a agricultura familiar, bem como capacitar os produtores e

dinamizar o processo de comercialização de seus produtos.

Durante a análise da proposição no 1º turno, esta Comissão verificou que seu

escopo encontrava-se parcialmente regulado pela Lei nº 16.680, de 2007, que dispõe

sobre o apoio a iniciativas de comercialização direta entre agricultores familiares e

consumidores.

Tendo em vista a similaridade entre os dois textos, o projeto foi aprovado em 1º

turno na forma do Substitutivo nº 1, apresentado por esta Comissão, que propôs a

alteração da Lei nº 16.680, de 2007, com o objetivo de evidenciar o apoio do Estado à

industrialização de produtos oriundos da agricultura familiar.

Diante do exposto e tendo em vista a importância econômica e social da agricultura

familiar para o Estado, uma vez que essa atividade gera empregos na zona rural e

tem papel fundamental na segurança alimentar em áreas urbanas, opinamos pela

aprovação desta proposição no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

630/2007, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Carlos Gomes, relator - Antônio Carlos Arantes.

PROJETO DE LEI Nº 630/2007

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 16.680, de 10 de janeiro de 2007, que dispõe sobre o apoio a

iniciativas de comercialização direta entre agricultores familiares e consumidores.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 16.680, de 10 de janeiro de 2007, passa a vigorar com a
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seguinte redação:

“Art. 1º - O Estado apoiará iniciativas de transformação e processamento da

produção familiar e de comercialização direta entre agricultores familiares e

consumidores, nos termos desta lei.”.

Art. 2º - Os incisos X e XII do art. 3º da Lei nº 16.680, de 2007, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

X - estabelecer linhas especiais de crédito para agricultores familiares ou suas

organizações, a fim de possibilitar o investimento na transformação e no

processamento da produção e na melhoria da estrutura de comercialização.

(...)

XII - consignar, na legislação orçamentária, recursos financeiros para o custeio de

atividades, programas, projetos e obras voltados para o apoio à transformação e ao

processamento da produção e à comercialização direta entre agricultores familiares e

consumidores.”.

Art. 3º - A ementa da Lei nº 16.680, de 2007, passa a vigorar com a seguinte

redação: “Dispõe sobre o apoio à transformação e ao processamento da produção

familiar e à comercialização direta entre agricultores familiares e consumidores.”.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.619/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De iniciativa desta Comissão, a proposição em epígrafe tem por finalidade aprovar,

de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a

alienação das terras devolutas que especifica.

O projeto foi aprovado no 1º turno, e agora retorna a esta Comissão a fim de

receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102,

IX, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 2.619/2008 tem por finalidade, em obediência ao inciso

XXXIV do art. 62 e ao § 6º do art. 247 da Constituição do Estado, aprovar a alienação
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de duas glebas de terras devolutas situadas no Município de Rio Pardo de Minas,

ambas com área entre 100 e 250ha. As transferências de domínio serão realizadas

na modalidade de compra preferencial.

Cabe ressaltar que a concessão ou alienação de terras devolutas, assim

consideradas aquelas que não se encontram no domínio particular, por título legítimo,

nem constituem próprios da União, dos Estados ou dos Municípios, têm como

finalidade promover o bem-estar do homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no

campo.

Tal medida faz parte da política adotada pelo constituinte mineiro para a área rural,

prevista no art. 247 da Constituição Estadual, tendo em vista assegurar o domínio

dessas glebas a quem, de fato, possui vínculos com a terra, tendo tornado produtiva

parte do território mineiro.

Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

2.619/2008, no 2º turno.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Carlos Gomes, relator - Antônio Carlos Arantes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.935/2008

Comissão de Saúde

Relatório

O projeto de lei em estudo, de autoria do Deputado Arlen Santiago, determina a

utilização de seringas de agulha retrátil no Estado.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora a proposição a

esta Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, § 1º,

combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise determina a utilização de seringas de agulha retrátil nos

procedimentos realizados em hospitais e estabelecimentos de saúde públicos e

privados no âmbito do Estado. Dispõe o art. 3º que ficará a cargo do Poder Executivo

a fiscalização e o controle do comando do projeto, e seu parágrafo único prevê a
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aplicação de multa de 1.000 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais – Ufemgs –

no caso de seu descumprimento.

Conforme relatamos no 1º turno, a exposição a materiais biológicos contaminados

representa risco para os profissionais de saúde no exercício de suas atividades, já

que esses materiais podem transmitir vários patógenos, como o vírus HIV e os das

hepatites B e C.

Registre-se que as doenças decorrentes de contaminação acidental são

consideradas acidente de trabalho, nos termos do § 1º do inciso IV do art. 2º da Lei

Federal nº 6.367, de 1976. Segundo a Organização Internacional do Trabalho – OIT –

, cerca de 4% do Produto Interno Bruto anual do mundo são gastos direta ou

indiretamente com acidentes e doenças profissionais, o que reforça a necessidade de

se adotarem medidas que reduzam tais acidentes.

A medida proposta pelo projeto contribui para a redução dos acidentes com material

biológico, pois a agulha retrátil, após ser utilizada, vai para dentro do êmbolo, não

sendo necessário que o profissional a retire da seringa após o procedimento,

evitando, assim, eventual exposição a material contaminado.

Trata-se, portanto, de medida de biossegurança, pois integra o conjunto de medidas

voltadas para a prevenção, a minimização ou a eliminação de riscos inerentes às

atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação

de serviços que possam comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio

ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos.

Por essas razões, reiteramos nossa posição do 1º turno.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.935/2008 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo, relator - Carlos Pimenta - Fahim

Sawan - Ruy Muniz.

PROJETO DE LEI Nº 2.935/2008

(Redação do Vencido)

Determina a utilização de seringas de agulha retrátil no Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica estabelecido o uso de seringas de ag ulha retrátil nos procedimentos

realizados em hospitais e estabelecimentos de saúde públicos e privados no âmbito

do Estado.

Parágrafo único – Para os fins desta lei, consideram-se seringas de agulha retrátil

as que acoplam a agulha dentro do êmbolo ao final de cada utilização, sem a

necessidade de sua retirada para colocação em lixo especial ou outra destinação.

Art. 2º – Os hospitais e estabelecimentos a que se refere o art. 1º terão o prazo de

trezentos e sessenta dias para se adaptarem às disposições desta lei.

Art. 3° – Ficará a cargo do Poder Executivo a fisca lização e o controle do disposto

nesta lei.

Parágrafo único – Em caso de descumprimento desta lei será aplicada multa de

1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.734/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe dispõe sobre a

regularização da situação funcional de servidores do Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG – e do Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg.

No 1º turno, foi o projeto aprovado na forma do Substitutivo nº 1. No 2º turno, a

Comissão de Administração Pública elaborou a redação do vencido e opinou pela

aprovação da proposição, na forma dessa redação.

Em decorrência de requerimento do Deputado Fábio Avelar, nos termos do art. 183

do Regimento Interno, foi a matéria encaminhada a esta Comissão para ser analisada

nos lindes de sua competência.

Fundamentação

Conforme nos manifestamos no 1º turno, no âmbito da competência desta

Comissão, nos termos do art. 100, inciso II, combinado com o art. 102, inciso VII, do

Regimento Interno, a proposição não encontra óbice a sua tramitação, visto que não
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tem repercussão financeira.

Vale ressaltar, na análise anterior, a declaração da Secretária de Estado de

Planejamento e Gestão: “Não haverá qualquer impacto financeiro para as Autarquias

envolvidas, uma vez que está sendo mantida a remuneração nos moldes

anteriormente pagos pelas mesmas”.

Nesta fase regimental, revisamos exaustivamente todas as etapas do turno anterior

e não constatamos nenhum vício que possa obstar a aprovação da proposição.

É importante frisar que o projeto foi amplamente debatido no 1º turno, e não há

razão para alterar nosso entendimento sobre a matéria.

No 2º turno, a Comissão de Administração Pública exarou seu parecer, no qual

ratifica, também, o seu posicionamento anterior, com o qual concordamos.

Aproveitamos a oportunidade para acolher emenda encaminhada pelo Governador

do Estado por meio da Mensagem nº 448, de 2009, e recebida em Plenário, que

propõe a criação do Fundo de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do Estado de

Minas Gerais – Funapec. A referida alteração se dá por meio da Emenda nº 1 ao

vencido no 1º turno, mantida a autoria do Governador.

De acordo com a exposição de motivos, o Funapec objetiva dar suporte financeiro a

programa governamental destinado a assegurar os benefícios de pecúlio, seguro

coletivo e seguro do cônjuge aos servidores do Estado e seus dependentes que, ao

longo das últimas décadas, aderiram a tais benefícios.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.734/2009 no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... – Fica criado o Fundo de Assistência ao Pecúlio dos Servidores Públicos do

Estado de Minas Gerais - Funapec -, com função programática e objetivo de dar

suporte financeiro ao Programa Estadual de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do

Estado de Minas Gerais, que se destina a assegurar os benefícios de pecúlio, seguro

coletivo e seguro do cônjuge aos servidores do Estado e seus dependentes, de

acordo com as legislações específicas e regulamentos vigentes na data da
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publicação desta lei.

§ 1º - O Funapec rege-se por esta lei, observado o disposto na Lei Complementar

nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

§ 2º - O prazo de duração do Funapec é de cinquenta anos, podendo ser

prorrogado, na forma do § 2º do art. 18 da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro

de 2006.

Art. ... – Serão beneficiários do Funapec os servidores do Estado e seus

dependentes regularmente inscritos nos planos de pecúlio e seguros do Instituto de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg - e cujo ingresso

tenha sido efetivado até a data da publicação do Decreto nº 43.336, de 20 de maio de

2003, observados ainda os requisitos estabelecidos nesta lei e em seu regulamento.

Art. ... – São recursos do Funapec:

I - os consignados no orçamento do Estado;

II - os provenientes do saldo financeiro apurado em 31 de dezembro de 2008,

representativo das reservas formadas junto ao patrimônio do Ipsemg, destinadas ao

pagamento de pecúlio, seguro coletivo e seguro do cônjuge;

III - os provenientes de mensalidades de pecúlio e prêmio de seguros pagos por

aqueles definidos nesta lei como beneficiários do Funapec;

IV - os provenientes de outras fontes.

§ 1º – Ocorrendo superávit financeiro do Fundo, apurado ao término de cada

exercício fiscal, será mantido em seu patrimônio, ficando autorizada sua utilização

nos exercícios seguintes.

§ 2º – O Tesouro Estadual assegurará a cobertura de eventuais déficits financeiros

apurados no patrimônio do Funapec que impossibilitem o pagamento de despesas

com seguros e pecúlio mediante o uso de receitas próprias do Fundo.

Art. ... – O Funapec, de natureza e individualização contábeis, terá seus recursos

alocados exclusivamente no pagamento de pecúlios, seguros coletivos e seguros do

cônjuge aos servidores e seus dependentes.

Art. ... – O regulamento do Funapec estabelecerá:

I - as condições para certificação da inscrição daqueles definidos nesta lei como

beneficiários do Funapec;
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II - os procedimentos para fixação do valor das mensalidades do pecúlio e dos

seguros;

III - os procedimentos para cobrança do valor das mensalidades;

IV - as condições para pagamento do pecúlio e dos seguros;

V - outros requisitos necessários à adequação e execução do Programa Estadual

de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do Estado de Minas Gerais.

Art. ... – O órgão gestor do Funapec é a Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão - Seplag -, com as atribuições definidas no regulamento, nos termos da Lei

Complementar nº 91, de 2006.

Art. ... – O Fundo terá como agente executor e agente financeiro o Ipsemg, ao qual

compete:

I - elaborar a proposta orçamentária anual do Fundo, sob orientação do órgão

gestor;

II - providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte no orçamento do Fundo;

III - organizar o cronograma financeiro de receita e despesa do Fundo e

acompanhar a sua execução;

IV - apresentar ao Tribunal de Contas do Estado e a outros órgãos de fiscalização

competentes a prestação anual de contas do Fundo e outros demonstrativos

solicitados por estes órgãos;

V - prestar assistência e orientações aos beneficiários;

VI - promover estudos atuariais relacionados ao patrimônio do Fundo, informando

os resultados ao órgão gestor;

VII - alocar os recursos observando o fluxo de caixa atuarial estimado dos

desembolsos futuros do Fundo;

VIII - celebrar convênios ou contratos em nome do Fundo, visando desenvolver

atividades vinculadas aos seus objetivos, bem como agilizar a sua operacionalização,

na forma estabelecida no regulamento;

IX - emitir relatórios para o órgão gestor e outros órgãos de fiscalização

competentes relativos às despesas com recursos do Fundo;

X - informar aos órgãos competentes os valores a serem consignados nas folhas de

pagamento dos beneficiários, nos termos desta lei e do regulamento, observadas
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ainda as normas e prazos afetos ao processamento da folha salarial do Estado.

§ 1º - O ordenador de despesas do Fundo é o Presidente do Ipsemg, admitida a

delegação de competência.

§ 2º - O Fundo arcará integralmente com os custos decorrentes de convênio ou

contrato a que se refere o inciso VIII do “caput” deste artigo.

Art. ... – Cabe à Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - a supervisão financeira

do agente financeiro, no que se refere à elaboração da proposta orçamentária e do

cronograma financeiro da receita e da despesa do Fundo, bem como da situação

atuarial do Funapec.

Art. ... – Fica instituído o Grupo Coordenador do Fundo, com caráter consultivo,

deliberativo e de supervisão do Funapec.

Art. ... – Integram o Grupo Coordenador do Fundo um representante dos seguintes

órgãos e entidade:

I - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -;

II - Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -;

III - Advocacia-Geral do Estado - AGE -; e

IV - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg.

§ 1º - O Grupo Coordenador será presidido pelo representante da Seplag, a quem

caberá a decisão em caso de empate nas deliberações.

§ 2º - O Grupo Coordenador reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano e,

extraordinariamente, por convocação do órgão gestor do Fundo ou por decisão da

maioria de seus membros.

§ 3º - Os membros do Grupo Coordenador, bem como os respectivos suplentes,

serão designados pelos titulares dos órgãos de representação para mandato de dois

anos, sendo permitida a recondução.

Art. ... – O Grupo Coordenador do Fundo tem as seguintes atribuições e

competências:

I - acompanhar a execução orçamentária e financeira do Fundo;

II - manifestar-se sobre assuntos submetidos pelos demais administradores do

Fundo;

III - propor anualmente a política de investimentos do Fundo, observadas as regras
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e os limites de alocação das disponibilidades financeiras impostos pela norma que

venha a definir as regras e limites de alocação dos recursos do Fundo;

IV - deliberar e aprovar, por maioria simples, os atos normativos do Fundo;

V - propor ao órgão gestor, ao agente executor e ao agente financeiro a

readequação ou a extinção do Fundo;

VI - dirimir dúvidas e casos omissos referentes à aplicação de dispositivos legais

pertinentes e sobre aspectos operacionais do Fundo, nos limites da lei;

VII - elaborar e aprovar o seu regimento interno.

Art. ... – Os demonstrativos financeiros do Fundo obedecerão ao disposto na Lei

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e à legislação aplicável.

Art. ... – O Ipsemg promoverá a incorporação ao patrimônio do Fundo das receitas

provenientes do saldo financeiro apurado em 31 de dezembro de 2008,

representativo das reservas formadas junto ao patrimônio do Ipsemg e destinadas ao

pagamento de pecúlios, seguros coletivos e seguros do cônjuge, simultaneamente à

baixa dos saldos correspondentes registrados em seu patrimônio, no prazo máximo

de sessenta dias contados da data da publicação desta lei.

Art. ... – O Ipsemg promoverá as alterações estatutárias necessárias em

decorrência desta lei, no prazo máximo de sessenta dias contados da data de sua

publicação.

Art. ... – Caso se evidencie, mediante cálculo atuarial realizado pelo órgão executor,

que a continuidade dos objetivos do Funapec possa acarretar déficits operacionais

por período superior a três anos consecutivos, fica o Poder Executivo autorizado a

realizar a extinção antecipada do Fundo, promovendo a alienação dos serviços

referentes ao pecúlio e aos seguros integrantes do Programa Estadual de Assistência

ao Pecúlio dos Servidores do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - A continuidade dos serviços objeto do Funapec deverá ser

facultada aos seus beneficiários e será assegurada pelo Poder Executivo no processo

de alienação, se for o caso.

Art. ... – Ocorrendo a extinção do Funapec, seu patrimônio remanescente será

destinado ao Tesouro Estadual.

Art. ... – Fica autorizada a consignação em folha de pagamento das mensalidades e
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demais obrigações financeiras sob responsabilidade do servidor e seus dependentes,

na condição de beneficiários do Funapec.

Parágrafo único - A autorização contida no “caput” é estendida à instituição que

venha a ser habilitada em decorrência da aplicação do dispositivo desta lei que prevê

que, em caso de extinção do Funapec, seu patrimônio remanescente será destinado

ao Tesouro Estadual.

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

Art. ... – Ficam revogadas a alínea “a” do inciso II do art. 18 e os incisos II e III do

art. 24 da Lei nº 9.380, de 18 de dezembro de 1986.”.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Inácio Franco - Jayro Lessa -

Neider Moreira.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.976/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre a revisão dos valores do subsídio mensal dos integrantes do Poder Judiciário

do Estado de Minas Gerais.

Aprovada no 1° turno na forma original, retorna a m atéria a esta Comissão para

receber parecer de 2° turno, nos termos regimentais . Segue anexa a redação do

vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa reajustar os valores do subsídio mensal dos

membros do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Os índices de reajustes

propostos são de 5%, a partir de 1°/9/2009, e de 3, 88% a partir de 1°/2/2010.

Conforme foi salientado no 1° turno, a irredutibili dade de subsídio dos magistrados

é uma garantia constitucional que implica a necessidade de reajustes periódicos

capazes de recompor o valor real da remuneração, além de coibir a indevida

ingerência nas atividades judiciais, assegurando a independência dos magistrados.

Assim, a irredutibilidade não constitui benefício pessoal, mas garantia relacionada à

função desenvolvida pelo agente público.
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Ademais, foi apresentado, durante a tramitação da matéria, o impacto financeiro e

orçamentário, com o intuito de comprovar que a medida está em conformidade com

as leis orçamentárias e, em especial, com a Lei Complementar Federal n° 101, de

2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Constatou-se que o Poder Judiciário atende

as exigências legais, destacando-se o cumprimento do limite de despesa total com

pessoal, não existindo impedimento para a concessão do reajuste.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2° tur no, do Projeto de Lei n°

3.976/2009.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Juarez Távora, relator - Antônio Júlio - Adelmo Carneiro

Leão - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.977/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Procurador Geral de Justiça, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre a revisão dos valores do subsídio mensal dos membros do Ministério Público

do Estado de Minas Gerais.

Aprovada no 1° turno na forma original, retorna a m atéria a esta Comissão para

receber parecer de 2° turno, nos termos regimentais . Segue anexa a redação do

vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em análise dispõe sobre a revisão dos valores do subsídio mensal

dos membros do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Os índices de

reajustes propostos são de 5%, a partir de 1°/9/200 9, e de 3,88% a partir de

1°/2/2010.

Conforme foi salientado no 1° turno, a irredutibili dade de subsídio dos membros do

Ministério Público é uma garantia constitucional que implica a necessidade de

reajustes periódicos capazes de recompor o valor real da remuneração, além de

coibir a indevida ingerência nas atividades judiciais, assegurando a independência de

promotores e procuradores de justiça. Assim, a irredutibilidade não constitui benefício
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pessoal, mas garantia relacionada à função desenvolvida pelo agente público.

Ademais, foi apresentado, durante a tramitação da matéria, o impacto financeiro e

orçamentário, com o intuito de comprovar que a medida está em conformidade com

as leis orçamentárias e, em especial, com a Lei Complementar Federal n° 101, de

2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Constatou-se que o Ministério Público atende

as exigências legais, destacando-se o cumprimento do limite de despesa total com

pessoal, não existindo impedimento para a concessão do reajuste.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2° tur no, do Projeto de Lei n°

3.977/2009.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Lafayette de Andrada -

Adelmo Carneiro Leão - Juarez Távora - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.005/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre a fixação do subsídio do Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de

Contas do Estado.

Aprovada no 1° turno na forma original, retorna a m atéria a esta Comissão para

receber parecer de 2° turno, nos termos regimentais . Segue anexa a redação do

vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa fixar o valor do subsídio mensal do Procurador do

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O valor do

subsídio será de R$23.216,81, a partir de 1°/9/2009 , e de R$24.117,62, a partir de

1°/2/2010.

Conforme foi salientado no 1° turno, ao revisar o s ubsídio do Procurador do

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado, o projeto ajusta o sistema

remuneratório dessas autoridades aos preceitos da Constituição Federal, restando

evidenciada a conveniência e oportunidade da matéria.
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Ademais, foi apresentado, durante a tramitação da matéria, o impacto financeiro e

orçamentário, com o intuito de comprovar que a medida está em conformidade com

as leis orçamentárias e, em especial, com a Lei Complementar Federal n° 101, de

2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Constatou-se que o Poder Judiciário atende

as exigências legais, destacando-se o cumprimento do limite de despesa total com

pessoal, na qual entende-se incluído o Tribunal de Contas do Estado para efeito de

apuração dos percentuais, não existindo impedimento para a concessão do reajuste.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2° tur no, do Projeto de Lei n°

4.005/2009.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Luiz Humberto Carneiro - Antônio Júlio - Juarez Távora.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.006/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre a revisão dos valores do subsídio mensal do Conselheiro e do Auditor do

Tribunal de Contas.

Aprovada no 1° turno na forma original, retorna a m atéria a esta Comissão para

receber parecer de 2° turno, nos termos regimentais . Segue anexa a redação do

vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa reajustar os valores do subsídio mensal do

Conselheiro e do Auditor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Os

índices de reajustes propostos são de 5%, a partir de 1°/9/2009, e de 3,88% a partir

de 1°/2/2010.

Conforme foi salientado no 1° turno, ao revisar o s ubsídio dos Conselheiros e

Auditores do Tribunal de Contas do Estado, o projeto ajusta o sistema remuneratório

dessas autoridades aos preceitos da Constituição Federal, restando evidenciada a

conveniência e oportunidade da matéria.
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Ademais, foi apresentado, durante a tramitação da matéria, o impacto financeiro e

orçamentário, com o intuito de comprovar que a medida está em conformidade com

as leis orçamentárias e, em especial, com a Lei Complementar Federal n° 101, de

2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Constatou-se que o Tribunal de Contas

atende as exigências legais, destacando-se o cumprimento do limite de despesa total

com pessoal, não existindo impedimento para a concessão do reajuste.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2° tur no, do Projeto de Lei n°

4.006/2009.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Juarez Távora, relator - Adelmo Carneiro Leão - Luiz

Humberto Carneiro - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 492/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 492/2007, de autoria do Deputad o Leonardo Moreira, que cria o

Programa de Aproveitamento da Água Emergente de Lençol Freático em Edificações

e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno,  com a Emenda n° 1 ao vencido no

1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 492/2007

Altera o art. 32 da Lei n° 13.771, de 11 de dezembr o de 2000, que dispõe sobre a

administração, a proteção e a conservação das águas subterrâneas de domínio do

Estado e dá outras providências, e o art. 3° da Lei  n° 15.082, de 27 de abril de 2004,

que dispõe sobre rios de preservação permanente e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 32 da Lei n° 13.771, de 11 de deze mbro de 2000, passa a vigorar

com a seguinte redação:
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“Art. 32 – As escavações, sondagens ou obras para pesquisa mineral, construção

civil ou outros fins que atingirem águas subterrâneas receberão, após o seu

encerramento, tratamento idêntico ao dispensado aos poços e captações

abandonados, de forma a preservar e conservar os aquíferos.”.

Art. 2° – Fica acrescentado ao art. 3° da Lei n° 15 .082, de 27 de abril de 2004, o

seguinte parágrafo único:

"Art. 3° – (...)

Parágrafo único – Excetua-se da proibição prevista no inciso I do “caput” deste

artigo a intervenção de utilidade pública e interesse social devidamente autorizada

pelo órgão ambiental competente.".

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

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 749/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 749/2007, de autoria do Deputad o Dalmo Ribeiro Silva, que

dispõe sobre a cremação de cadáver, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido

no 1° turno, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Ao examinar a matéria aprovada em Plenário, esta Comissão verificou que a Emenda

n° 1, de 2° turno, apesar de, formalmente, ter dado  comando de nova redação para

todo o art. 2°, na verdade pretendia alterar apenas  o “caput”, deixando preservado o

parágrafo único, por meio do qual a execução do previsto no “caput” é possível.

Atenta a essa falta, a Comissão de Redação deu ao artigo a redação completa, em

conformidade com a vontade do Plenário.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 749/2007

Dispõe sobre a cremação de cadáver.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Será cremado o cadáver:

I – daquele que houver manifestado a vontade de ser cremado, por documento

público ou particular;

II – por interesse da família, desde que a pessoa falecida não se tenha manifestado

em contrário, na forma do inciso I;

III – no interesse da saúde pública.

§ 1° – A cremação será feita mediante apresentação de atestado de óbito, firmado

por dois médicos ou por um médico-legista, determinando a causa da morte e

indicando a inexistência de indícios de morte violenta.

§ 2° – Constatada a existência de indícios de morte  violenta, o médico-legista fará

referência expressa ao fato no laudo pericial e o encaminhará à autoridade policial, e

a cremação somente ocorrerá mediante autorização judicial.

§ 3° – Para efeito do disposto no inciso II, a famí lia limita-se ao cônjuge, ou aos

descendentes, aos ascendentes e aos irmãos, se maiores ou capazes, atuando,

nessa ordem, um na falta do outro.

Art. 2° – Na hipótese de cremação de cadáver com in dício de morte violenta ou com

atestado de óbito expedido pelo Instituto Médico Legal – IML –, o médico-legista

recolherá amostra de material que permita posterior realização de exame de DNA.

Parágrafo único – A amostra de que trata o “caput” deste artigo será catalogada

pelo IML e conservada pelo prazo de dez anos.

Art. 3° – As cinzas resultantes da cremação do cadá ver serão recolhidas em urna, e

esta, guardada em nicho.

§ 1° – Constarão na urna os dados identificadores d a pessoa falecida, a data do

óbito e a da cremação.

§ 2° – A urna poderá ser entregue a quem a pessoa f alecida houver indicado ou

retirada pela família, observado o disposto no § 3° do art. 1°.

Art. 4° – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias

contados de sua publicação.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.
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Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano - Gláucia Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.512 /2007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.512/2007, de autoria do Deput ado Arlen Santiago, que

disciplina o comércio de artigos de conveniência em farmácias e drogarias, no âmbito

do Estado de Minas Gerais, de modo a proporcionar segurança e higiene ao

consumidor, foi aprovado no 2° turno, na forma do v encido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.512/2007

Dispõe sobre o comércio de artigos de conveniência e a prestação de serviços em

farmácias e drogarias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O comércio de artigos de conveniência e a  prestação de serviços de

interesse do consumidor poderão ser realizados em farmácias e drogarias, com a

observância das normas de segurança e higiene expedidas pelo órgão responsável

pelo licenciamento.

Parágrafo único - Os artigos de conveniência serão expostos em suas embalagens

originais e devidamente lacrados, em balcões, estantes ou gôndolas e separados dos

medicamentos.

Art. 2° - As lojas de conveniência e “drugstores” p oderão funcionar no mesmo

estabelecimento das farmácias e drogarias, desde que as atividades nelas

desenvolvidas façam parte do objeto social da sociedade e mediante a expedição,

pelo órgão responsável pelo licenciamento, de alvarás sanitários específicos,

atendido o disposto no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - É proibida a comercialização, em farmácia s e drogarias, de bebidas

alcoólicas, cigarros e alimentos não industrializados.

Art. 4° - O descumprimento do disposto nesta lei su jeitará o infrator, no que couber,
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às penalidades previstas no art. 97 da Lei n° 13.31 7, de 24 de setembro de 1999, que

contém o Código de Saúde do Estado, ou nos arts. 56 a 59 da Lei Federal n° 8.078,

de 11 de setembro de 1990, que contém o Código de Defesa do Consumidor.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.125 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.125/2008, de autoria do Gover nador do Estado, que dá a

denominação de Escola Estadual Padre Lopes à Escola Estadual Nascimento Teixeira,

localizada no Município de São João del-Rei, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.125/2008

Dá nova denominação a escola estadual localizada no Município de São João del-

Rei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Passa a denominar-se Escola Estadual Padr e Lopes a Escola Estadual

Nascimento Teixeira, localizada na Rua José Lopes da Silva, s/n°, Distrito de São

Sebastião da Vitória, no Município de São João del-Rei.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.473/2008

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 2.473/2008, de autoria da  Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial, que aprova, de conformidade com o disposto no art.
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62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que

especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do v encido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.473/2008

Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado, a alienação das terras devolutas que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° – Fica aprovada, em conformidade com o disp osto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas especificadas no Anexo

desta resolução, observada a enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Resolução n° , de de de 2009)

* - A tabela a que se refere o anexo acima foi publicada no “Diário do Legislativo” de

17.12.2009.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.597/2008

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 2.597/2008, de autoria da  Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial, que aprova, de conformidade com o disposto no art.

62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que

especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do v encido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.597/2008

Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado, a alienação das terras devolutas que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° – Fica aprovada, em conformidade com o disp osto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas especificadas no Anexo

desta resolução, observada a enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Resolução n° , de de de 2009)

* - A tabela a que se refere o anexo acima foi publicada no “Diário do Legislativo” de

17.12.2009.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.910/2008

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 2.910/2008, de autoria da  Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial, que aprova, de conformidade com o disposto no art.

62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que

especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.910/2008

Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado, a alienação das terras devolutas que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° – Fica aprovada, em conformidade com o disp osto no art. 62, XXXIV, da
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Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas especificadas no Anexo

desta resolução, observada a enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Resolução n° , de de de 2009)

* - A tabela a que se refere o anexo acima foi publicada no “Diário do Legislativo” de

17.12.2009.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.221 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.221/2009, de autoria do Deput ado Domingos Sávio, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Martinho Campos o imóvel que

especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do v encido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.221/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Martinho Campos o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Martinho

Campos imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado na Av.

Coronel Pedro Lino, n° 657, Centro, naquele Municíp io, registrado sob o n° 26.357, a

fls. 95 do Livro 301, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pitangui.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

unidades da administração municipal de Martinho Campos.

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

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

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.379 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.379/2009, de autoria do Deput ado Dimas Fabiano, que

declara de utilidade pública o Esporte Clube Recreativo Rio Verde, com sede no

Município de Varginha, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.379/2009

Declara de utilidade pública o Esporte Clube Recreativo Rio Verde, com sede no

Município de Varginha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Esp orte Clube Recreativo Rio Verde,

com sede no Município de Varginha.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.386 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.386/2009, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Camanducaia – Artecam –,

com sede no Município de Camanducaia, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
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Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.386/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Camanducaia – Artecam

–, com sede no Município de Camanducaia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Artesãos de

Camanducaia – Artecam –, com sede no Município de Camanducaia.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.405 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.405/2009, de autoria do Deput ado Domingos Sávio, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Amparo o imóvel

que especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.405/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Amparo o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santo Antônio do

Amparo imóvel com área de 5.050m² (cinco mil e cinquenta metros quadrados),

situado na Rua Getúlio Gomes, s/n°, Centro, naquele  Município, registrado sob o n°

R-1-11.422, a fls. 255 do Livro 2-AL, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Bom Sucesso.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

escola municipal para alunos da pré-escola.

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°, ou tiver sido

desvirtuada a sua finalidade.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.412 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.412/2009, de autoria do Deput ado Sávio Souza Cruz, que dá

denominação à Rodovia LMG-808, que liga o Bairro de Nova Contagem, no Município

de Contagem, ao Distrito de Caracóis, no Município de Esmeraldas, foi aprovado em

turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.412/2009

Dá denominação ao trecho da Rodovia LMG-808 que liga o Bairro Nova Contagem,

no Município de Contagem, ao Povoado de Caracóis, no Município de Esmeraldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Prefeito Evaristo Belém o  trecho da Rodovia LMG-808

que liga o Bairro Nova Contagem, no Município de Contagem, ao Povoado de

Caracóis, no Município de Esmeraldas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.439 /2009
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.439/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que altera as

Leis n° 15.787, de 27 de outubro de 2005, n° 17.006 , de 25 de setembro de 2007, e

transforma cargos pertencentes ao Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia do

Poder Executivo, foi aprovado no 2° turno, com a Em enda n° 1 ao vencido no 1°

turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.439/2009

Cria e extingue cargos pertencentes ao Grupo de Atividades de Ciência e

Tecnologia do Poder Executivo, a que se refere a Lei n° 15.466, de 13 de janeiro de

2005, altera as Leis n° 15.784, de 27 de outubro de  2005, e n° 15.787, de 27 de

outubro de 2005, e as Leis Delegadas n° 129, de 25 de janeiro de 2007, e n° 174, de

26 de janeiro de 2007, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam extintos onze cargos vagos da carre ira de Técnico em Atividades de

Ciência e Tecnologia, pertencente ao Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia

do Poder Executivo, de que trata a Lei n° 15.466, d e 13 de janeiro de 2005.

Parágrafo único - Em função do disposto no “caput”, fica alterada de trezentos e

quarenta e três para trezentos e trinta e dois a quantidade de cargos da carreira de

Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia, constante no item I.1.2 do Anexo I da

Lei n° 15.466, de 2005.

Art. 2° - Ficam criados onze cargos da carreira de Gestor em Ciência e Tecnologia,

pertencente ao Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia do Poder Executivo, de

que trata a Lei n° 15.466, de 2005.

Parágrafo único - Em função do disposto no “caput”, fica alterada de duzentos e

setenta e cinco para duzentos e oitenta e seis a quantidade de cargos da carreira de

Gestor em Ciência e Tecnologia, constante no item I.1.3 do Anexo I da Lei n° 15.466,
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de 2005.

Art. 3° - A especificação dos cargos constantes no item II.2.5 do Anexo II da Lei n°

15.784, de 27 de outubro de 2005, passa a ser “II.2.5 - Assistente de Educação e

Assistente Técnico de Educação Básica:”.

Art. 4° - O § 1° do art. 9° da Lei n° 15.787, de 27  de outubro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9° - (...)

§ 1° - Será mantido o valor correspondente à VTI pe rcebida por designado em caso

de nova designação, salvo se o intervalo entre uma e outra designação for superior a

trezentos dias, hipótese em que o designado perceberá a VTI relativa à nova

designação, nos termos do inciso II do art. 2°.”.

Art. 5° - O inciso III do art. 2° da Lei Delegada n ° 129, de 25 de janeiro de 2007,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° - (...)

III - implementar a política estadual de turismo em articulação com órgãos e

entidades das esferas de governo federal, estadual ou municipal;”.

Art. 6° - Os incisos VII e VIII do art. 3° da Lei D elegada n° 129, de 2007, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3° - (...)

VII - Superintendência de Políticas de Turismo;

VIII - Superintendência de Estruturas do Turismo.”.

Art. 7° - Fica criado, no Quadro Geral de Cargos de  Provimento em Comissão da

administração direta do Poder Executivo, de que trata o art. 1° da Lei Delegada n°

174, de 26 de janeiro de 2007, um cargo de Piloto de Helicóptero, código EX-35.

§ 1° - A lotação, a identificação e a forma de recr utamento do cargo criado no

“caput” serão definidas em decreto.

§ 2° - Em função do disposto no “caput”, fica alter ado de oito para nove cargos o

quantitativo relativo ao item “Piloto de Helicóptero”, constante no Anexo VIII da Lei

Delegada n° 174, de 2007.

Art. 8° - O Poder Executivo, atendendo à conveniênc ia do serviço público, poderá

reduzir em até 25% (vinte e cinco por cento), no ano de 2010, nos termos de
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regulamento, a jornada de trabalho dos servidores que venham a desempenhar suas

funções na Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves.

Art. 9° - Ficam revogados o item II.2.4 do Anexo II  da Lei n° 15.784, de 2005, e o §

2° do art. 9° da Lei n° 15.787, de 2005.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.553 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.553/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a

Lei Delegada n° 166, de 25 de janeiro de 2007, que reorganiza o Conselho Estadual

de Ciência e Tecnologia - Conecit -, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido

no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.553/2009

Altera a Lei Delegada n° 166, de 25 de janeiro de 2 007, que reorganiza o Conselho

Estadual de Ciência e Tecnologia - Conecit -, a que se refere o inciso I do art. 5° da

Lei n° 10.626, de 16 de janeiro de 1992.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 12 da Lei Delegada n° 166, de 25 d e janeiro de 2007, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 12 - O Conselho reunir-se-á com a presença de, no mínimo, onze

Conselheiros, sendo pelo menos quatro representantes de órgãos oficiais.”.

Art. 2° - O art. 3° da Lei Delegada n° 166, de 2007 , que estabelece a composição

do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, passa a vigorar como art. 3°-A.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.
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Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.604 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.604/2009, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Guatapará,

com sede no Município de Muzambinho, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.604/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro

Guatapará, com sede no Município de Muzambinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária dos

Moradores do Bairro Guatapará, com sede no Município de Muzambinho.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.644 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.644/2009, de autoria do Deput ado Lafayette de Andrada, que

declara de utilidade pública o Núcleo Comunitário Divino Espírito Santo do Bairro

Boa Vista – NCBBV –, com sede no Município de Barbacena, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.644/2009

Declara de utilidade pública a entidade Núcleo Comunitário Divino Espírito Santo do

Bairro Boa Vista – NCBBV –, com sede no Município de Barbacena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Núcleo Comunitário Divino

Espírito Santo do Bairro Boa Vista – NCBBV –, com sede no Município de Barbacena.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.673 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.673/2009, de autoria do Deput ado Ruy Muniz, que declara de

utilidade pública o Esporte Clube Vila Reis, com sede no Município de Cataguases,

foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.673/2009

Declara de utilidade pública o Esporte Clube Vila Reis, com sede no Município de

Cataguases.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Esp orte Clube Vila Reis, com sede no

Município de Cataguases.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.680 /2009

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 3.680/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a

Lei n° 14.313, de 19 de junho de 2002, que isenta b eneficiários de terras rurais do

pagamento de emolumentos, na forma que especifica, foi aprovado no 2° turno, com

as Emendas n°s 1 a 5.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.680/2009

Altera as Leis n° 14.313, de 19 de junho de 2002, n ° 15.424, de 30 de dezembro de

2004, e n° 16.318, de 11 de agosto de 2006.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 14.313, de 19 de junh o de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1° - Os beneficiários de terras rurais obtida s por meio de programa de reforma

agrária ou de assentamento promovido por órgão ou entidade da União ou do Estado

ou por meio da concessão a que se refere o inciso II do § 3° do art. 247 da

Constituição do Estado ficam isentos:

I - dos emolumentos a que se refere o art. 13 da Lei n° 11.020, de 8 de janeiro de

1993, ou de quaisquer outros valores ou acréscimos cobrados a título de serviços de

medição, demarcação, elaboração de planta e memorial descritivo de imóveis rurais;

II - dos emolumentos cartoriais incidentes sobre os atos relativos ao registro de

títulos translativos de domínio de imóveis rurais e sobre a certidão, positiva ou

negativa, de registro de área em nome do beneficiário ou de seus antecessores, de

que trata o inciso V do § 2° do art. 30 da Lei n° 1 1.020, de 1993, bem como da

respectiva Taxa de Fiscalização Judiciária;

III - da Taxa Judiciária e das custas judiciais devidas nas ações em que as terras

referidas no “caput” integrem a causa de pedir, inclusive do pagamento de valores

cobrados nos autos a título de prestação dos serviços a que se refere o inciso I.”.

Art. 2° - O “caput” do art. 31, o parágrafo único d o art. 32 e os arts. 35 e 37 da Lei
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n° 15.424, de 30 de dezembro de 2004, passam a vigo rar com a seguinte redação:

“Art. 31 - Fica estabelecida, sem ônus para o Estado, a compensação ao Oficial do

Registro Civil das Pessoas Naturais pelos atos gratuitos por ele praticados em

decorrência de lei, conforme o disposto no art. 8° da Lei Federal n° 10.169, de 29 de

dezembro de 2000, bem como a compensação pelos atos gratuitos praticados pelos

registradores de imóveis em decorrência da aplicação da Lei n° 14.313, de 19 de

junho de 2002.

(...)

Art. 32 - (...)

Parágrafo único - A partir do recebimento dos emolumentos, o notário ou o

registrador constitui-se depositário dos valores devidos à compensação prevista no

art. 31, até o efetivo depósito na conta indicada pela comissão gestora a que se

refere o art. 33 desta lei.

(...)

Art. 35 - A compensação devida aos notários e registradores e a complementação

da receita bruta mínima serão efetuadas pela comissão gestora, por rateio do saldo

existente ou nos limites máximos fixados, na mesma proporção dos atos gratuitos

praticados, até o dia 20 do mês subsequente ao da prática dos atos.

§ 1° - Para os fins deste artigo, serão encaminhado s à comissão gestora, até o

quinto dia útil do mês subsequente ao da prática dos atos:

I - pelos titulares das serventias a serem beneficiadas pela compensação prevista

no art. 31 desta lei, certidão declarando o número de atos gratuitos praticados,

divididos por espécie, segundo modelo a ser fornecido pela comissão;

II - pelos notários e registradores, inclusive os beneficiários da compensação

prevista no art. 31 desta lei, relatório circunstanciado dos atos pagos praticados no

mês, com a indicação dos recolhimentos devidos, conforme modelo a ser fornecido

pela comissão.

§ 2° - Os valores referidos nesta lei serão recolhi dos pelo notário e pelo registrador

até o quinto dia útil do mês subsequente ao da prática do ato ou no dia seguinte

àquele em que a soma dos valores devidos ultrapassar a quantia de R$1.000,00 (mil

reais).
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(...)

Art. 37 - Em caso de superávit dos valores destinados à compensação de atos

gratuitos e à complementação da receita bruta mínima mensal das serventias

deficitárias, o excedente será aplicado segundo critérios definidos pela comissão

gestora, com o objetivo de compensação gradativa dos atos gratuitos praticados em

decorrência da aplicação da Lei Federal nº 9.534, de 10 de dezembro de 1997, e que

ainda não tenham sido compensados, e de aprimoramento dos serviços de registro

civil das pessoas naturais.”.

Art. 3° - Fica acrescentado ao “caput” do art. 34 d a Lei n° 15.424, de 2004, o

seguinte inciso III:

“Art. 34 - (...)

III - compensação aos registradores de imóveis pelos atos gratuitos praticados em

decorrência da aplicação da Lei n° 14.313, de 2002,  tendo como limite máximo o

valor constante na tabela de emolumentos correspondente.”.

Art. 4° - Os arts. 1° e 4° da Lei n° 16.318, de 11 de agosto de 2006, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° - O Poder Executivo concederá desconto par a pagamento de crédito

tributário referente ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - inscrito em dívida ativa no mínimo noventa

dias antes da concessão do benefício, com o objetivo de estimular a realização de

projetos desportivos no Estado, nas condições especificadas nesta lei.

(...)

Art. 4° - Para habilitar-se ao recebimento de recur sos na forma desta lei, o

empreendedor deve comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos:

I - estar cadastrado no órgão competente do Estado e em pleno e regular

funcionamento;

II - ser entidade declarada de utilidade pública municipal, estadual ou federal ou

considerada Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip -,

qualificada na forma da Lei n° 14.870, de 16 de dez embro de 2003;

III - estar em dia com as obrigações tributárias e previdenciárias.”.
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Art. 5° - A compensação aos registradores de imóvei s a que se refere o “caput” do

art. 31 da Lei n° 15.424, de 2004, com a redação da da por esta lei, é devida a partir

de 13 de janeiro de 2009.

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

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.722 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.722/2009, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Associação dos Voluntários de Assistência à Criança –

Avac –, com sede no Município de Elói Mendes, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.722/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Voluntários de Assistência à Criança

– Avac –, com sede no Município de Elói Mendes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Voluntários de

Assistência à Criança – Avac –, com sede no Município de Elói Mendes.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.741 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.741/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Joaíma o imóvel que especifica, foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.741/2009

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Joaíma imóvel

com área de 10.100m2 (dez mil e cem metros quadrados), situado no Bairro Ipê,

naquele Município, registrado sob o n° 6.811, à fic ha 4.700 do Livro 2-RG, no Cartório

do Registro de Imóveis da Comarca de Jequitinhonha.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da Escola Municipal Dr. Antônio Jerônimo de Oliveira.

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

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

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.758 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.758/2009, de autoria do Deput ado Walter Tosta, que declara

de utilidade pública a entidade Associação Beneficente Batista Atos da Promessa –

Asbap –, com sede no Município de Vespasiano, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 3.758/2009

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Batista Atos da Promessa –

Asbap –, com sede no Município de Vespasiano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Beneficente Batista Atos

da Promessa – Asbap –, com sede no Município de Vespasiano.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.766 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.766/2009, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública a Associação Esportiva Nova Estrela, com sede no

Município de Campanha, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.766/2009

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Nova Estrela, com sede no

Município de Campanha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Esportiva Nova Estrela,

com sede no Município de Campanha.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.770 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.770/2009, de autoria do Deput ado Ronaldo Magalhães, que
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declara de utilidade pública a Associação Comunitária Remanescentes – Acre –,

com sede no Município de Contagem, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.770/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Remanescentes – Acre –,

com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária

Remanescentes – Acre –, com sede no Município de Contagem.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.772 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.772/2009, de autoria do Deput ado Weliton Prado, que declara

de utilidade pública a Fundação Rio Branco, com sede no Município de Araxá, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.772/2009

Declara de utilidade pública a Fundação Rio Branco, com sede no Município de

Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Fun dação Rio Branco, com sede no
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Município de Araxá.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.780 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.780/2009, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública o Mangueiras Esporte Clube, com sede no Município de

Sabará, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.780/2009

Declara de utilidade pública o Mangueiras Esporte Clube, com sede no Município

de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Man gueiras Esporte Clube, com sede

no Município de Sabará.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.781 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.781/2009, de autoria do Deput ado Adalclever Lopes, que

declara de utilidade pública a Bandalheira Folclórica Ouropretana, com sede no

Município de Ouro Preto, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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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 N° 3.781/2009

Declara de utilidade pública a entidade Bandalheira Folclórica Ouropretana, com

sede no Município de Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Bandalheira Folclórica

Ouropretana, com sede no Município de Ouro Preto.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.782 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.782/2009, de autoria do Deput ado Adalclever Lopes, que

declara de utilidade pública a Fundação Arapiara para o Progresso da Reabilitação –

Funar –, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, com

a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.782/2009

Declara de utilidade pública a Fundação Arapiara para o Progresso da Reabilitação

– Funar –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Fun dação Arapiara para o Progresso

da Reabilitação – Funar –, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Ronaldo Magalhães.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.796 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.796/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que dá

denominação à Escola Estadual de São Joaquim, de ensino fundamental (anos

iniciais e finais) e ensino médio, localizada no Distrito de São Joaquim, no Município

de Januária, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.796/2009

Dá denominação a escola estadual localizada no Distrito de São Joaquim, no

Município de Januária.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual José Mano el Cirino a escola estadual de

ensino fundamental (anos iniciais e finais) e ensino médio localizada na Rua Santa

Maria, n° 105, no Distrito de São Joaquim, no Munic ípio de Januária.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.801 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.801/2009, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Associação da Imprensa do Sul de Minas Gerais, com

sede no Município de Caxambu, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 3.801/2009

Declara de utilidade pública a Associação da Imprensa do Sul do Estado de Minas

Gerais – AIS –, com sede no Município de Caxambu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação da Imprensa do Sul do

Estado de Minas Gerais – AIS –, com sede no Município de Caxambu.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.806 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.806/2009, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública a Sociedade Esportiva Guaxupé, com sede no

Município de Guaxupé, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.806/2009

Declara de utilidade pública a Sociedade Esportiva Guaxupé, com sede no Município

de Guaxupé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Esportiva Guaxupé, com

sede no Município de Guaxupé.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.818 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.818/2009, de autoria do Deput ado Ivair Nogueira, que declara



____________________________________________________________________________
2180

de utilidade pública o Grupo de Convivência Bom Viver de Ibitiúra de Minas, com

sede no Município de Ibitiúra de Minas, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.818/2009

Declara de utilidade pública a entidade Grupo de Convivência Bom Viver de Ibitiúra

de Minas, com sede no Município de Ibitiúra de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Grupo de Convivência Bom

Viver de Ibitiúra de Minas, com sede no Município de Ibitiúra de Minas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.820 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.820/2009, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de

Babilônia, com sede no Município de Delfinópolis, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.820/2009

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de

Babilônia, com sede no Município de Delfinópolis.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho de Desenvolvimento

Comunitário de Babilônia, com sede no Município de Delfinópolis.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.822 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.822/2009, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Serrinha, com

sede no Município de Ouro Fino, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.822/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Serrinha, com

sede no Município de Ouro Fino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores do Bairro

Serrinha, com sede no Município de Ouro Fino.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.824 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.824/2009, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro do Serra, com

sede no Município de Ouro Fino, 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 § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.824/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro do Serra, com

sede no Município de Ouro Fino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores do Bairro

do Serra, com sede no Município de Ouro Fino.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.827 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.827/2009, de autoria do Deput ado Carlos Gomes, que declara

de utilidade pública a Obra Unida Lar Vicentino Padre Lauro, com sede no Município

de Nova Serrana, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.827/2009

Declara de utilidade pública a entidade Lar Vicentino Padre Lauro, com sede no

Município de Nova Serrana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Lar Vicentino Padre Lauro,

com sede no Município de Nova Serrana.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.
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Ronaldo Magalhães, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.832 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.832/2009, de autoria do Deput ado João Leite, que declara de

utilidade pública a Associação Nascer – Núcleo de Assistência Social, Cultural e

Esporte Recreativo, com sede no Município de Betim, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.832/2009

Declara de utilidade pública a Associação Nascer – Núcleos de Assistência Social,

Cultural e Esporte Recreativo, com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Nascer – Núcleos de

Assistência Social, Cultural e Esporte Recreativo, com sede no Município de Betim.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.835 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.835/2009, de autoria do Deput ado Juarez Távora, que declara

de utilidade pública a Associação Casa de Bem Estar da Criança e do Adolescente de

Aiuruoca-MG, com sede nesse Município, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.835/2009

Declara de utilidade pública a Associação Casa de Bem-Estar da Criança e do

Adolescente de Aiuruoca, com sede no Município de Aiuruoca.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Casa de Bem-Estar da

Criança e do Adolescente de Aiuruoca, com sede no Município de Aiuruoca.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.836 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.836/2009, de autoria do Deput ado Juarez Távora, que declara

de utilidade pública a Sociedade Beneficente Nosso Lar de Carvalhos, com sede

nesse Município, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.836/2009

Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente Nosso Lar, com sede no

Município de Carvalhos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Beneficente Nosso Lar,

com sede no Município de Carvalhos.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.842 /2009

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 3.842/2009, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública o Conselho Central Nossa Senhora do Pilar da Sociedade de São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Nova Lima, foi aprovado em turno único,

na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.842/2009

Declara de utilidade pública o Conselho Central Nossa Senhora do Pilar da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Nova Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho Central Nossa Senhora do

Pilar da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Nova Lima.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.843 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.843/2009, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Casa do Pão Francisco de Assis, com sede no

Município de Maria da Fé, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.843/2009

Declara de utilidade pública a entidade Casa do Pão Francisco de Assis, com sede

no Município de Maria da Fé.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Casa do Pão Francisco de

Assis, com sede no Município de Maria da Fé.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.844 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.844/2009, de autoria do Deput ado Deiró Marra, que declara

de utilidade pública a Associação Beneficente Reverendo Saulo de Castro Ferreira,

com sede no Município de Patrocínio, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.844/2009

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Reverendo Saulo de Castro

Ferreira, com sede no Município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Beneficente Reverendo

Saulo de Castro Ferreira, com sede no Município de Patrocínio.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.847 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.847/2009, de autoria do Deput ado Dimas Fabiano, que

declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Martinho

Campos, com sede no Município de Três Pontas, foi aprovado em turno único, com a

Emenda n° 1.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.847/2009

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Vila

Martinho Campos – Codec –, com sede no Município de Três Pontas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho de Desenvolvimento

Comunitário da Vila Martinho Campos – Codec –, com sede no Município de Três

Pontas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.859 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.859/2009, de autoria do Deput ado Domingos Sávio, que

declara de utilidade pública a Loja Maçônica Caminho das Oliveiras n° 3.694, com

sede no Município de Alpinópolis, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.859/2009

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Caminho das Oliveiras n° 3.694, com

sede no Município de Alpinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Loj a Maçônica Caminho das Oliveiras

n° 3.694, com sede no Município de Alpinópolis.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.861 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.861/2009, de autoria do Deput ado Ruy Muniz, que declara de

utilidade pública a Associação Bom Samaritano, com sede no Município de Pouso

Alegre, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.861/2009

Declara de utilidade pública a Associação Bom Samaritano, com sede no Município

de Pouso Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Bom Samaritano, com

sede no Município de Pouso Alegre.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.865 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.865/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a permutar com a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu -

ABCZ - o imóvel que especifica, no Município de Uberaba, foi aprovado nos turnos

regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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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 N° 3.865/2009

Autoriza o Poder Executivo a permutar com a Associação Brasileira dos Criadores

de Zebu - ABCZ - o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a permu tar imóvel com área de 750m²

(setecentos e cinquenta metros quadrados), situado no Bairro São Benedito, no

Município de Uberaba, registrado sob os nºs R.002/2.795, R.001/28.999 e

R.001/29.221, à ficha 001 do Livro 2 do Registro Geral do Cartório do 1° Ofício de

Registro de Imóveis da Comarca de Uberaba, por imóvel de propriedade da

Associação Brasileira dos Criadores de Zebu - ABCZ -, com área de 729m²

(setecentos e vinte e nove metros quadrados), situado na Rua Oliveira, Bairro São

Benedito, no Município de Uberaba, registrado sob os nºs R.003/8.668 e

R.004/15.417, à ficha 001, do Livro 2 do Registro Geral do Cartório do 1° Ofício de

Registro de Imóveis da Comarca de Uberaba.

Art. 2° - A permuta a que se refere o art. 1° será realizada sem torna para as partes.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.867 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.867/2009, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública o Lar dos Idosos Nossa Senhora de Lourdes da Sociedade de

São Vicente de Paulo, com sede no Município de Nova Lima, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 3.867/2009

Declara de utilidade pública a entidade Lar dos Idosos Nossa Senhora de Lourdes

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Lar dos Idosos Nossa

Senhora de Lourdes da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município

de Nova Lima.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.868 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.868/2009, de autoria do Deput ado Délio Malheiros, que

declara de utilidade pública a Associação Assistencial Carmo da Mata – AACM –,

com sede no Município de Carmo da Mata, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.868/2009

Declara de utilidade pública a Associação Assistencial Carmo da Mata – AACM –,

com sede no Município de Carmo da Mata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Assistencial Carmo da

Mata – AACM –, com sede no Município de Carmo da Mata.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.875 /2009
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.875/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Cristais o imóvel que especifica, foi aprovado

nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.875/2009

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

com área de 400m2 (quatrocentos metros quadrados) e respectiva edificação, situado

na Rua Antônio Francisco da Silva, n° 250, Centro, naquele Município, registrado sob

o n° 27.504, a fls. 89 do Livro 3-P, no Cartório de  Registro de Imóveis da Comarca de

Campo Belo.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

uma farmácia municipal.

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

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

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

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

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.876 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.876/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que

uniformiza os critérios gerais de gestão e execução para transferência gratuita de bens,

valores ou benefícios, por órgãos e entidades da Administração Pública do Poder

Executivo, no âmbito dos programas sociais que especifica, após ter sido aprovado



____________________________________________________________________________
2192

em 1° turno na forma do Substitutivo n° 1 e com as Emendas nºs 1 e 2, passou a

tramitar em turno único, nos termos do § 1° do art.  208 do Regimento Interno, tendo

sido aprovado com as Emendas nºs 1, 2 e 3 ao vencido.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.876/2009

Uniformiza os critérios de gestão e execução para transferência gratuita de bens,

valores ou benefícios por órgãos e entidades da administração pública estadual,

compreendidos no âmbito dos programas sociais que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1° - Esta lei uniformiza os critérios gerais d e gestão e execução para

transferência realizada por órgãos e entidades do Poder Executivo estadual para

órgãos e entidades de qualquer nível de governo, para instituições privadas e para

pessoas naturais de bens, valores ou benefícios, cuja distribuição gratuita seja

permitida no âmbito de programa social constante do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - para o período de 2008 a 2011, e suas revisões anuais, nos

termos do Anexo desta lei.

§ 1° - Incluem-se, no conceito de transferência gra tuita de bens, valores ou

benefícios, as subvenções, os auxílios e as contribuições financeiras,

independentemente de sua denominação formal, realizados em conformidade com os

princípios da administração pública.

§ 2° - A distribuição de bens, valores ou benefício s de que trata o “caput” deste

artigo, bem como seus destinatários, que não tenha sido especificada no Anexo desta

lei obedecerá aos critérios próprios já previstos na legislação específica, observado o

disposto no art. 18.

CAPÍTULO II
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DOS PROGRAMAS SOCIAIS

Art. 2° - Para os fins desta lei, considera-se prog rama social o conjunto de ações

governamentais desenvolvidas por órgãos ou entidades da administração pública

estadual, de forma isolada ou articulada, ou, ainda, em cooperação com órgãos ou

entidades públicas de outro nível de governo ou com instituições privadas, que tenha

por objetivo, especialmente:

I - garantir direitos fundamentais, como a educação, a saúde, o trabalho, a moradia,

o lazer, a segurança, a assistência aos desamparados e a proteção à maternidade;

II - criar, para a população vulnerável, mecanismos de acesso à alimentação

adequada, ao saneamento básico e à infraestrutura e de inclusão social e econômica;

III - promover medidas de geração de emprego e renda;

IV - incentivar o turismo e o desporto;

V - incentivar a difusão e a promoção cultural;

VI - estimular o desenvolvimento ambiental sustentável e prover medidas de

proteção ao meio ambiente;

VII - implementar medidas de proteção à infância e à juventude, em especial as que

visem a coibir o abandono, a prostituição, a mendicância e outras formas de violência;

VIII - promover políticas socioeducativas e preventivas de combate à criminalidade;

IX - promover políticas de atendimento aos portadores de necessidades especiais;

X - criar mecanismos de atendimento e proteção aos direitos humanos e à

assistência social;

XI - criar mecanismos de estímulo e proteção à produção de alimentos, à agricultura

familiar e ao agronegócio e promover a política agrária e fundiária;

XII - promover o desenvolvimento socioeconômico dos Municípios mineiros.

CAPÍTULO III

DOS BENEFICIÁRIOS

Art. 3° - A escolha dos beneficiários das transferê ncias de que trata esta lei se fará

com base nos objetivos dos programas sociais implementados pela administração

pública bem como na finalidade, nas metas físicas e financeiras, no produto e na

unidade de medida das ações que os compõem, nos termos do PPAG para o período

de 2008 a 2011 e suas revisões anuais.
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Art. 4° - São obrigações dos beneficiários das tran sferências de que trata esta lei,

além de outras definidas em legislação específica:

I - apresentar os documentos necessários à formalização da transferência;

II - comprovar o atendimento das condições específicas de cada programa social.

Parágrafo único - Regulamento poderá estabelecer outras exigências além das

previstas neste artigo, a fim de garantir a adequada utilização dos bens e recursos

objeto de transferência.

Art. 5° - O órgão ou entidade responsável pelas tra nsferências de que trata esta lei

deverá, quando a finalidade da transferência o exigir, verificar periodicamente se o

destinatário dos bens, valores ou benefícios continua atendendo as exigências que a

autorizaram.

CAPÍTULO IV

DA FORMALIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS

Art. 6° - A transferência gratuita de bens, valores  ou benefícios será formalizada em

conformidade com o exigido na legislação pertinente, cabendo ao órgão ou entidade

responsável promover o seu acompanhamento.

Art. 7° - A transferência gratuita de bens, valores  ou benefícios para pessoas

naturais será precedida da aceitação, pelo beneficiário, das condições do programa

social, observada a legislação específica e o regulamento.

Art. 8° - Regulamento disporá sobre os critérios, m ecanismos, prazos e

procedimentos para a atualização das informações cadastrais relativas aos

beneficiários dos programas sociais de que trata esta lei.

Art. 9° - O regulamento próprio de programa social instituído pela administração

pública estadual poderá estabelecer requisitos, critérios e condições especiais para

formalizar as transferências de que trata esta lei.

CAPÍTULO V

DO CONTROLE DO REPASSE E DA UTILIZAÇÃO DOS BENS,

VALORES OU BENEFÍCIOS TRANSFERIDOS

Art. 10 - Os recursos financeiros transferidos por meio de convênio serão mantidos

em conta bancária específica indicada pelo beneficiário e, quando for o caso, prevista

no instrumento formal.



____________________________________________________________________________
2195

Art. 11 - O Poder Executivo promoverá ampla publicidade dos benefícios,

beneficiários, serviços, programas e projetos de caráter social bem como dos

recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão.

Art. 12 - Havendo a previsão de contrapartida no instrumento de transferência, é

obrigatória a comprovação, pelo beneficiário, da existência dos recursos necessários

para o cumprimento da obrigação.

Art. 13 - O regulamento desta lei poderá estabelecer outras exigências para

controle do repasse e da utilização dos bens, valores ou benefícios transferidos.

Art. 14 - A prestação de contas, a ser realizada nas formas e condições

disciplinadas em regulamento, poderá ocorrer durante a execução das transferências,

de forma parcial, sem prejuízo da prestação final de contas.

CAPÍTULO VI

DA RESCISÃO

Art. 15 - Sem prejuízo do disposto em leis federais e estaduais específicas, o órgão

ou entidade estadual responsável pela transferência poderá cancelá-la nas seguintes

hipóteses:

I - utilização dos bens, valores ou benefícios em desacordo com o plano de trabalho

ou documento congênere;

II - falta de apresentação da prestação parcial de contas, quando for o caso;

III - não atendimento de qualquer um dos requisitos exigidos para se efetuarem as

transferências;

IV - não cumprimento das contrapartidas exigidas;

V - prática de irregularidades na utilização dos bens, valores ou benefícios

transferidos.

Parágrafo único - O órgão ou entidade da administração pública estadual poderá

instaurar processo administrativo próprio para apurar a responsabilidade do

beneficiário que incorrer em qualquer das ações previstas neste artigo bem como dos

agentes públicos envolvidos.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16 - Os programas sociais previstos no Anexo desta lei só poderão ser
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executados em ano de eleição para mandato eletivo estadual e federal se já

estiverem em execução orçamentária no exercício anterior ou em caso de calamidade

pública ou estado de emergência.

Art. 17 - As disposições desta lei podem ser aplicadas subsidiariamente aos

programas sociais regulados em leis estaduais específicas ou na legislação federal.

Art. 18 - Os programas sociais executados com recursos oriundos de transferências

voluntárias estão sujeitos às regras definidas pelo ente transferidor.

Art. 19 - Órgãos e entidades do Poder Executivo poderão realizar transferência

gratuita de bens patrimoniais inservíveis para o Serviço Voluntário de Assistência

Social - Servas -, desde que para fins e usos exclusivos de interesse social, após

avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à

escolha de outra forma de alienação, nos termos da alínea “a” do inciso II do art. 17

da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Ronaldo Magalhães.

ANEXO

TRANSFERÊNCIAS SUJEITAS AOS CRITÉRIOS UNIFORMIZADOS

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 9)

I -  No programa social Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda, cujos

objetivos são promover o desenvolvimento integrado e ampliar o acesso às ações de

atendimento, orientação, qualificação e encaminhamento para o mercado de trabalho,

visando à inclusão produtiva do trabalhador mineiro:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização de cursos de qualificação profissional do trabalhador;

materiais didáticos, materiais escolares, lanches e refeições, transporte,

hospedagem, equipamentos de proteção individual, outros itens necessários à

realização e à participação nos cursos; pagamento de inscrições para cursos diversos

voltados ao treinamento e à atualização do trabalhador; apoio a empreendimentos

econômicos solidários, compreendendo desde a formação e a qualificação técnica de

pessoal até a prática de comercialização, mediante realização de feiras de economia
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popular; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoa natural maior de 14 anos,

com prioridade para os trabalhadores de baixa escolaridade, social e

economicamente vulneráveis, e pessoas jurídicas de direito público ou privado

voltadas à realização e à promoção do programa.

II – No programa social Viva Vida, cujo objetivo é reduzir a mortalidade infantil e a

mortalidade materna por meio do planejamento familiar, da atenção ao pré-natal, ao

parto, ao puerpério, ao recém-nascido e à criança de até um ano de idade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; construção e reforma dos Centros Viva Vida e das Casas de

Apoio à Gestante e à Puérpera; aquisição de equipamentos, mobília, artefatos,

ferramentas, utensílios, entre outros, para os Centros Viva Vida e para as Casas de

Apoio à Gestante e à Puérpera; custeio dos Centros Viva Vida implantados;

complementação do custeio das maternidades que fazem parte da Rede Estadual de

Referência Hospitalar para atendimento às gestantes de alto risco; distribuição de

insumos referentes ao planejamento familiar; produtos de higiene, roupas e utensílios

de uso pessoal da gestante, do recém-nascido e da criança de até um ano de idade;

promoção de ações relativas à contracepção e à infertilidade; qualificação dos

profissionais da Rede Viva Vida por meio de cursos ou outras formas de capacitação

a serem executados inclusive pela Escola de Saúde Pública - ESP-MG -; ações de

mobilização social, com repasses de recursos para Municípios, prestadores de

serviço e organizações não governamentais; outros bens, valores ou benefícios

inerentes à consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios; consórcios

intermunicipais de saúde; prestadores de serviços do Sistema Único de Saúde - SUS

-, como hospitais e centros de referência; organizações não governamentais e outras

pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à realização e à promoção de

programa que tenha como público-alvo mulheres, recém-nascidos e crianças.

III - No programa social Circuitos Culturais de Minas Gerais, cujo objetivo é dotar o

Estado de uma moderna e inovadora rede integrada de produção e disseminação

cultural e artística, a partir de cidades-polo, com a implantação de novos espaços
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culturais públicos e a revitalização dos já existentes:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; doação de materiais excedentes de obras nos edifícios que

compõem os circuitos culturais, como tijolos, esquadrias, ferragens, vidros, janelas e

portas; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: população de Belo Horizonte, de

todas as idades e classes sociais, turistas, estudantes, pessoas interessadas em arte,

conhecimento e entretenimento; população da mesorregião do Vale do Jequitinhonha,

especificamente a população das microrregiões de Salinas e Itaobim; turistas de

procedência estadual, nacional e internacional.

IV - No programa social O Estado para os Cidadãos, cujo objetivo é auxiliar os

Municípios mineiros que necessitam de melhoria ou ampliação de suas

infraestruturas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; vigas metálicas, bueiros, mata-burros, lajes pré-moldadas,

abrigos para ônibus, entre outros elementos estruturais e de infraestrutura; apoio

material e financeiro no atendimento a situações de emergências ou calamidade,

visando a melhorar o escoamento de bens e serviços e a movimentação de pessoas;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios mineiros e pessoas

jurídicas de direito privado voltadas aos objetivos do programa.

V - No programa social Minas Jovem Protagonista, cujo objetivo é dotar de

capacidade os jovens mineiros para que possam tornar-se protagonistas de suas

vidas e comunidades, atuando como agentes de desenvolvimento social, e ser

preparados para os desafios do mercado de trabalho:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização de cursos de qualificação profissional, treinamento e

oficinas diversas; materiais didáticos; materiais escolares; lanches e refeições;

transporte; hospedagem; equipamentos de proteção individual; insumos, materiais

elétricos e eletrônicos, produtos alimentícios e de higiene, bem como outros

equipamentos e materiais necessários ao desenvolvimento de trabalhos e à

aprendizagem nas oficinas; premiações em atividades previstas no programa, como
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computadores, DVDs, aparelhos portáteis de reprodução de áudio e vídeo, aparelhos

de microinformática e eletroeletrônicos em geral, entre outros que possam despertar

o interesse do público-alvo, com foco nos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens valores ou benefícios: jovens de 15 a 29 anos e pessoas

jurídicas de direito público ou privado voltadas à execução e à promoção do

programa.

VI - No programa social Rede Complementar de Suporte Social e Atenção ao

Dependente Químico, cujos objetivos são promover, implantar, ampliar, articular e

efetivar a melhoria das ações e dos serviços de atenção ao usuário de álcool e outras

drogas desenvolvidos por órgãos governamentais e não governamentais nas

atividades de redução de demanda (prevenção, tratamento):

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores e de bens para prover a estrutura de entidades voltadas ao

tratamento de dependentes químicos; premiações em atividades coletivas e

concursos voltados a sua ressocialização, como computadores, data shows,

filmadoras, videogames, câmeras fotográficas, aparelhos portáteis de reprodução de

áudio e vídeo, aparelhos de som e eletroeletrônicos em geral; outros bens, valores ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: dependentes químicos e pessoas

em situação de risco à dependência química e seus familiares; pessoas jurídicas de

direito público ou privado voltadas à execução e à promoção do programa.

VII - No programa social Incentivo ao Desporto, cujo objetivo é estimular a prática

de esporte e de atividades físicas regulares voltadas à manutenção da saúde, assim

como a prática de atividades lúdicas que contribuam para a qualidade de vida dos

mineiros e para o desenvolvimento de hábitos saudáveis e de integração:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; equipamentos e materiais esportivos, como uniformes, bolas para

todos os tipos de esporte, medalhas, redes diversas, troféus, materiais e

equipamentos necessários à prática de esportes em geral, entre outros inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais praticantes de
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esportes e pessoas jurídicas de direito público ou privado que desenvolvam

atividades voltadas à promoção do esporte.

VIII - No programa social Projeto Travessia: Atuação Integrada em Espaços

Definidos de Concentração da Pobreza, cujo objetivo é promover a inclusão social e

econômica das camadas mais pobres e vulneráveis da população através da

articulação de políticas públicas em localidades territoriais definidas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; cursos de qualificação profissional para o trabalhador

desempregado, podendo haver distribuição de bolsa-auxílio para os educandos;

materiais didáticos, materiais escolares, lanches e refeições, transporte,

hospedagem, equipamentos de proteção individual, entre outros necessários à

realização e à participação nos cursos; emissão de documentos civis básicos, como

certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, carteira de

identidade, CPF, Carteira de Trabalho e Título de Eleitor, para a população

vulnerável; filtros de barro, material de construção; uniformes; repasse de recursos a

Municípios para execução de obras, tais como de infraestrutura, pavimentação,

esgotamento sanitário, acesso a estradas vicinais, pontes, passagens molhadas,

urbanização, drenagem, muros de arrimo e galerias de águas pluviais; construção,

reconstrução e reforma de habitações populares; equipamentos de uso público, como

centro comercial, mercado municipal, centro multiuso, arquibancada de estádios,

escolas municipais, áreas de lazer, creche, quadra poliesportiva, cemitério, praças e

campos de futebol; ampliação, implantação ou melhoramento do sistema de

abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário e implantação de

módulos sanitários necessários; exames laboratoriais; aplicação do sulfato ferroso e

desenvolvimento de ações de segurança alimentar para o atendimento às famílias de

crianças diagnosticadas com anemia; capacitação de agentes para combate ao

tabagismo e curso de capacitação para as ações de promoção à saúde junto aos

adolescentes; repasse de recursos para reforma de escolas estaduais; capacitação

de agricultores em avicultura, leite, apicultura, lavouras e fruticultura; capacitação de

jovens rurais e famílias beneficiadas com “kits” de apicultura, fruticultura e avicultura;

sementes; tanques de leite; repasse de recursos para implementação de Centros de
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Referência de Assistência Social - Cras -; outros bens, valores ou benefícios

inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: trabalhadores desempregados e

população vulnerável dos Municípios atendidos pelo Projeto Travessia e pessoas

jurídicas de direito público ou privado voltadas à execução e à promoção do

programa.

IX - No programa social Gestão e Disseminação da Informação Cultural, cujo

objetivo é garantir à sociedade o exercício dos direitos culturais, promovendo a

gestão dos diversos acervos da Secretaria de Estado de Cultura e dos órgãos

vinculados, o acesso às informações produzidas e a prestação de serviços de

assessoramento técnico específico:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; materiais, publicações técnicas, cadernos de diretrizes e

informativos ligados à área museológica, cultural e artística; doações de “kits” e

acervos de livros; equipamentos diversos; mobiliário, como estantes, expositores,

mesas, cadeiras, circuladores de ar, estações de trabalho, carrinhos para livros,

tapetes, pufes; microcomputadores, impressoras, eletroeletrônicos em geral e

equipamentos de informática; cursos de capacitação e treinamentos; materiais

didáticos; materiais escolares; lanches e refeições; transporte; hospedagem; outros

bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: unidades e órgãos da

administração pública estadual; entidades públicas, privadas e do terceiro setor;

usuários dos serviços prestados pelo Sistema Estadual de Cultura; público em geral.

X - No programa social Minas Sem Fome, cujo objetivo é estimular a produção de

alimentos, a agregação de valor e a geração de renda pela venda do excedente,

visando à melhoria das condições de segurança alimentar e nutricional dos

agricultores familiares, sob gestão e controle social dos Conselhos Municipais de

Desenvolvimento Comunitário - CMDRS -:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; sementes qualificadas; adubos; fertilizantes e outros insumos

diretamente relacionados à produção agrícola; cursos de capacitação, treinamento,
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consultoria e assessoria técnica ao público-alvo; material didático e escolar;

excedente da produção agrícola desenvolvida no âmbito do programa; cessão em

regime de comodato de materiais e equipamentos agroindustriais, como para a

apicultura, a agroindústria e o artesanato, fábricas comunitárias de ração, tanques de

resfriamento de leite, redes, “kits” de inseminação artificial, sistemas de

abastecimento de água compostos de bomba hidráulica, caixa d’água e tubulação;

outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores, pequenos produtores

rurais, indígenas, associações de agricultores familiares, população interessada na

implantação de lavouras e pomares, população carente atendida por instituições

sociais em todo o Estado, como creches, escolas, entidades filantrópicas; pessoas

jurídicas de direito público e privado voltadas aos objetivos do programa.

XI - No programa social Pró-Jovem Trabalhador - Juventude Cidadã, cujo objetivo é

contribuir para o desenvolvimento de cada jovem como pessoa, mediante a aquisição

de níveis crescentes de autonomia, de definição dos próprios rumos, de exercício de

seus direitos e de sua liberdade; como cidadão, consciente da importância do papel

protagônico da juventude e da necessidade de sua efetiva participação no

aprimoramento da democracia, na defesa dos direitos civis, políticos e sociais; e

como trabalhador, mediante a qualificação social e profissional para a inserção ativa,

cidadã, no mundo social e do trabalho, e para o exercício do protagonismo do

empreendedorismo e da economia solidária:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; cursos de capacitação; material didático; lanche e refeições;

transporte; hospedagem; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens de 15 a 29 anos em

situação de risco e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas ao

desenvolvimento e à execução do programa.

XII - No programa social Ações Sociais Econômicas e Comunitárias para

Populações Carentes, cujo objetivo é apoiar o desenvolvimento de ações de combate

à fome e à exclusão sócioeconômica nos Municípios da região de abrangência do
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Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas - Idene -, por intermédio

do projeto Ações Sociais e Comunitárias para Populações Carentes:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; equipamentos; instrumentos; eletrodomésticos; mobiliário;

artefatos necessários à implantação das unidades de produção, como amassadeiras,

basculantes, armários, roupeiros, pingadeiras industriais para biscoitos, balanças

mecânicas e elétricas, baldes, bebedouros, torneiras, botijões de gás, batedeiras

elétricas, caixas de polietileno, caixas de fibra, carrinhos de mão, centrífugas para

extrair polvilho, cessadeira automática, copos, cubas, embaladora, seladora ou

datadora elétrica, extintor de incêndio, fogão industrial, transformador elétrico

industrial, caixa d`água, forno industrial elétrico de alta precisão para biscoitos,

moedor elétrico, exaustor industrial, forno, freezer, geladeira, liquidificador industrial,

talheres, xícaras, liquidificador doméstico, mesa, panelas, tachos, prateleiras, pratos,

purificador de água, ralador elétrico industrial para biscoitos, tábuas em altileno, telas

para secar polvilho, prensa para massa, lavador e descascador de mandioca, cilindro

de massas para biscoitos, masseira para biscoitos, carrinho de transporte; cursos de

capacitação, consultoria e assessoria ao público-alvo; construções civis e elétricas;

veículos; despesas com a divulgação de projetos; aquisição de laboratório portátil;

aquisição de medidor de oxigênio dissolvido; eletroeletrônicos; mesas e cadeiras;

barcos para pesca; implantação, instalação e acompanhamento das unidades

produtivas; veículos automotores; transporte de insumos, equipamentos e

comercialização de pescados, embarcação para tripulantes, caixas térmicas para

transporte de pescado, caixas de transporte de peixe vivo, caixas de isopor, materiais

de cultivo, tanques, redes, berçários, termômetro máxima e mínima, balsa de manejo,

balança, puçá com malha, rolo de cabo torcido, boias, alevinos para os cultivos

(milheiro), rações; serviço gráfico; despesas com diárias; material didático;

combustível para veículos e embarcações motorizadas; realização dia-de-campo;

oficinas; cisternas; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares, produtores

rurais e pessoas jurídicas de direito público e privado voltadas aos objetivos do
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programa.

XIII - No programa social Poupança Jovem, cujo objetivo é estimular o

comportamento pró-ativo dos jovens em áreas de risco, para conclusão do ensino

médio:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

benefício em dinheiro depositado em conta bancária, limitado a R$ 3.000,00 por

aluno; cursos de capacitação e oficinas, material didático, lanche e refeições,

transporte, entre outros itens necessários à realização e à participação nos cursos;

sessões de cinema e teatro; feiras de tecnologia e cultura; rua de lazer com

distribuição de lanches e refeições; acompanhamento social dos alunos; outros bens,

valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos regularmente matriculados

no ensino médio de escolas públicas estaduais situadas em Municípios selecionados

pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

XIV - No programa social Lares Geraes, cujo objetivo é reduzir o déficit

habitacional, criando condições de acesso a moradias seguras, dignas e saudáveis

para famílias de baixa renda ou moradores de habitações precárias, assim como

concessão de financiamentos para aquisição de casa própria a servidores da área de

segurança e para construção e aquisição de casas populares:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

juros subsidiados e prêmio por adimplemento no pagamento das prestações e

financiamento subsidiado, constituído por desconto na prestação emitida no mês de

seu vencimento, mediante abatimento da taxa de juros entre 3,8% (três vírgula oito

por cento) e 1,10% (um vírgula dez por cento), de acordo com a renda per capita

familiar, desde que o respectivo pagamento seja feito até a data permitida; outros

bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: população com renda de até três

salários mínimos e servidores estaduais da área de segurança.

XV - No programa social Formação e Capacitação Cultural e Artística, cujos

objetivos são apoiar, incentivar e realizar ações de formação e desenvolvimento do

público, bem como de qualificação e aperfeiçoamento nas diversas áreas artísticas e
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culturais, contribuindo para o fortalecimento e a profissionalização do mercado de

produção cultural e artística:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; apostilas e material didático sobre educação patrimonial, cultural

e artística; realização de oficinas, conferências, fóruns, seminários, encontros e

cursos de capacitação e aprimoramento técnico para a formação e a capacitação de

agentes culturais e profissionais; materiais didáticos; materiais escolares; lanches e

refeições; transporte; hospedagem; outros bens, valores ou benefícios inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais de ocupação

variada, incluindo artistas, técnicos e demais trabalhadores, profissionais ou

amadores, atuantes nos diversos segmentos da área artístico-cultural; pessoas

jurídicas de direito público ou privado voltadas para o planejamento, a gestão e a

administração de projetos relacionados aos objetivos do programa.

XVI - No programa social Preservação do Patrimônio Cultural, cujo objetivo é

garantir à sociedade o exercício do direito à identidade cultural, promovendo a

preservação de bens de natureza material e imaterial e a efetiva implantação de uma

política de preservação de bens de valor histórico, artístico, cultural e arquitetônico,

representativos da cultura mineira em suas diversas manifestações, contextos e

épocas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; instrumentos musicais; cursos de aperfeiçoamento de

instrumento e técnicas de regência, cursos de percepção musical e cursos de

manutenção e reparo de instrumentos; materiais didáticos, materiais escolares,

lanches e refeições, transporte, hospedagem e outros itens necessários à realização

e à participação nos eventos; outros bens, valores ou benefícios inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais e pessoas

jurídicas de direito público e privado ligadas às manifestações da cultura popular.

XVII - No programa social Produção e Difusão Cultural, cujo objetivo é divulgar as

artes, a cultura e o patrimônio do Estado por meio da produção e da veiculação de
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publicações e de programações culturais e artísticas, nos diversos espaços culturais

da Secretaria de Estado de Cultura e órgãos vinculados, contribuindo para formação

e capacitação de profissionais de bibliotecas públicas municipais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; atividades de encontro do Sistema Estadual de Bibliotecas

Públicas; encontros com a leitura; exposições literárias; exposições de artistas

convidados e selecionados através de edital; palestras; apresentações teatrais;

oficinas; materiais didáticos; materiais escolares; lanches, refeições, transporte,

hospedagem e outros itens necessários à realização e à participação nos eventos;

outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais e pessoas

jurídicas de direito público ou privado voltadas à execução e à promoção do

programa.

XVIII - No programa social Fomento à Produção Cultural, cujos objetivos são apoiar,

estimular, desenvolver e consolidar projetos culturais, mediante parcerias entre

entidades de natureza pública, privada e do terceiro setor, viabilizadas por meio de

parcerias interinstitucionais ou mecanismos de incentivo à cultura de âmbito

municipal:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; construção, reforma e restauração de bens culturais; realização

de oficinas; digitalização, organização, modernização e criação de arquivos públicos

ou de acervos; circulação e distribuição de produtos culturais, assim como incentivo

ao fomento de novas linguagens artísticas; materiais didáticos, materiais escolares,

lanches e refeições, transporte, hospedagem e outros itens necessários à realização

e à participação nos eventos; outros bens, valores ou benefícios inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais e pessoas

jurídicas de direito público ou privado voltadas à execução e à promoção do

programa.

XIX - No programa social Desenvolvimento e Promoção do Turismo, cujos objetivos

são estruturar a política de descentralização do turismo no Estado, fortalecer e
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qualificar as associações dos circuitos turísticos mineiros como instâncias de

governança regional, em consonância com as diretrizes nacionais da regionalização

do turismo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; materiais e ações promocionais; viagens de familiarização aos

destinos turísticos; viagens para divulgação de pontos turísticos e centros culturais,

de lazer e entretenimento; ingressos em eventos destinados a promover o turismo;

treinamento, consultoria e assessoria para realização de eventos de promoção

turística; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: operadores de turismo, hotelaria,

restaurantes, museus, casas de shows, eventos e assemelhados; jornalistas, atores,

músicos, pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado, que contribuam

com a atividade turística no Estado, bem como a população local.

XX - No programa social Destinos Turísticos Estratégicos, cujos objetivos são

estruturar e promover os destinos turísticos estratégicos do Estado:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; materiais e ações promocionais; auxílio financeiro para

participação nas principais feiras nacionais e internacionais; auxílio financeiro para

visitas técnicas aos principais operadores de turismo; seminários de sensibilização e

capacitação dos agentes e operadores; viagens de familiarização aos destinos

turísticos; viagens de divulgação de pontos turísticos e centros culturais, de lazer e

entretenimento; ingressos em eventos destinados a promover o turismo; treinamento,

consultoria e assessoria para realização de eventos de promoção turística; concessão

de espaços necessários à estruturação dos destinos turísticos estratégicos no

Estado; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: operadores de turismo, hotelaria,

restaurantes, museus, casas de shows, eventos e assemelhados; jornalistas, atores,

músicos, bem como a população local, e pessoas naturais ou jurídicas que

contribuam com a atividade turística no Estado.

XXI - No programa social Gestão do Sistema Único de Saúde - SUS -, cujos

objetivos são implementar programas de capacitação de recursos humanos para
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estruturar a área de gestão em saúde, apoiar o conselho estadual de saúde, atender

às demandas oriundas das sentenças judiciais e ser referência na utilização de

infraestrutura tecnológica e de serviços de tecnologia de informação:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; aparelhos eletroeletrônicos, de computação e de recepção de

sinais de satélite; cursos, seminários e demais eventos de capacitação, treinamento e

aperfeiçoamento dos agentes e operadores da área de gestão em saúde, inclusive

através da ESP-MG; materiais didáticos; materiais escolares; lanches; refeições;

transporte; hospedagem; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais e pessoas

jurídicas de direito público ou privado voltadas à promoção e à execução do

programa.

XXII - No programa social Farmácia de Minas, cujo objetivo é definir um modelo de

assistência farmacêutica no SUS, ampliando o acesso a medicamentos, promovendo

sua efetividade terapêutica e seu uso racional e humanizando o atendimento:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; recursos financeiros para construção da Farmácia de Minas, bem

como equipamentos, mobiliário, livros, periódicos e demais bens entendidos como

necessários ou úteis para sua composição; custeio de profissionais que atuarão nas

unidades construídas; medicamentos básicos e de alto custo; cursos, seminários e

demais eventos voltados à atividade farmacêutica; materiais promocionais; bolsas em

projetos de extensão e de pesquisa a universitários e profissionais da área

farmacêutica;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios, consórcios

intermunicipais de saúde; profissionais e universitários da área farmacêutica; pessoas

naturais e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à promoção e à

execução do programa, tendo como público-alvo a população do Estado e os

usuários do SUS.

XXIII - No programa social Regionalização - Urgência e Emergência, cujo objetivo é

adequar a oferta e a qualidade de cuidados secundários e terciários, com observância
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da distribuição territorial das redes de atenção à saúde:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; recursos financeiros para custeio das redes de atenção à saúde e

para estruturação do sistema de transporte em saúde; equipamentos, mobiliário e

demais bens necessários ou úteis aos centros das redes de atenção à saúde, às

Centrais de Transporte e aos hospitais do SUS; consultoria e assessoria na

implantação e na manutenção dos centros; despesas de viagens para monitoramento

dos centros e capacitações; cursos, seminários e demais eventos de capacitação a

serem executados inclusive pela ESP-MG; sensibilização e aprimoramento dos

profissionais de recursos humanos atuantes nas redes de atenção à saúde; doação e

cessão de microônibus, ambulâncias e outros veículos necessários ao transporte em

saúde; serviços de consultoria, capacitação (diárias e transportes), serviços

administrativos (operados e teledigitadores), reposição de equipamentos,

manutenção de estruturas físicas das Centrais de Regulação, compra de transporte

aéreo e compra de procedimentos (ambulatorial e hospitalar) para atender a ações

judiciais;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios; consórcios

intermunicipais de saúde, hospitais do SUS e outros prestadores de serviços de

saúde, como os Centros de Referência; profissionais de recursos humanos que

atuam nos centros das redes de atenção à saúde e hospitais do SUS; profissionais

responsáveis pelo monitoramento dos centros; profissionais que fazem parte da

estrutura das Centrais de Regulação.

XXIV - No programa social Atendimento Hospitalar, Ambulatorial e Emergencial,

cujos objetivos são prestar serviços de assistência hospitalar, ambulatorial e

emergencial à clientela encaminhada pelo SUS, por meio de sistema de referência e

contra-referência, e garantir que o atendimento seja centrado no usuário, a partir de

acolhimento qualificado:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; cestas básicas, materiais para higiene pessoal, entre outros

inerentes à execução do programa e que garantam a subsistência e a qualidade de

vida de seus beneficiários;
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b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas atingidas pela

hanseníase, residentes nos Sanatórios Santa Fé, Padre Damião, São Francisco de

Assis e Santa Izabel.

XXV - No programa social Saúde em Casa, cujos objetivos são universalizar a

oferta para a população usuária exclusiva do SUS e ampliar a qualidade dos serviços

de Atenção Primária à Saúde, com ênfase em ações de promoção, prevenção e

assistência à saúde da família:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; incentivos à implantação ou à implementação das equipes de

saúde da família, por meio de repasses mensais de recursos proporcionais à

quantidade de equipes e ao cumprimento de metas; veículos para uso exclusivo das

equipes de Saúde da Família; repasse de recursos financeiros para construção,

reforma e equipamento das Unidades Básicas de Saúde; execução de ações

continuadas de formação de profissionais, inclusive mediante a ESP-MG, com

disponibilização de bens e material de consumo para estrutura dessas ações, através

de doação ou cessão para o Município-polo ou consórcio intermunicipal de saúde;

prestação de serviço de Registro Eletrônico em Saúde e todos os serviços a ele

associados; capacitação de equipe e implantação de equipamentos de infraestrutura

tecnológica, microcomputadores, impressoras, aparelhos hospitalares, câmeras

fotográficas e outros necessários ou úteis à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios e consórcios

intermunicipais de saúde.

XXVI - No programa social Vigilância em Saúde, cujo objetivo é acompanhar de

forma sistemática o processo saúde-doença, monitorando seus fatores

determinantes, tais como a qualidade dos alimentos analisados, da água utilizada nos

serviços de terapia renal substitutiva e dos produtos hemoterápicos (banco de

sangue):

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; equipamentos de proteção individual; veículos; computadores;

impressoras; material de consumo; mobiliário; outros bens, valores ou benefícios

inerentes à execução do programa;
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b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios, pessoas naturais e

pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à promoção e à execução do

programa que busca beneficiar a população do Estado através de ações preventivas,

como campanhas de imunização e controle de endemias, além das ações de estudo

e análise realizadas pela vigilância, a fim de avaliar e planejar ações de prevenção.

XXVII - No programa social Melhoria do Ensino Fundamental, cujo objetivo é elevar

os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental, a partir de ações que

promovam a aquisição de conhecimentos, habilidades e a formação de atitudes e

valores do cidadão:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; prêmios em dinheiro, em bens, como microcomputadores e

eletroeletrônicos, e em viagens; mobiliário escolar; equipamentos esportivos;

transporte; lanches; livros didáticos e de literatura; outros bens, valores ou benefícios

inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: escolas, alunos e professores da

rede pública de ensino.

XXVIII - No programa social Desenvolvimento do Ensino Superior na Universidade

do Estado de Minas Gerais - Uemg -, cujos objetivos são promover o

desenvolvimento técnico, científico, artístico e cultural e fortalecer a competitividade

do mercado por meio da formação no ensino superior de qualidade, da realização de

pesquisas de interesse social e da prestação de serviços à comunidade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; bolsas de estudo; material escolar e de consumo; auxílio

financeiro para participação em seminários e eventos científicos; auxílio financeiro

para promoção de seminários, congressos, cursos de extensão, entre outros eventos

científicos; prêmios em dinheiro para alunos vencedores de concursos de trabalhos

científicos; materiais para projeto de pesquisa; mobiliário; livros didáticos;

computadores; eletroeletrônicos e equipamentos de laboratório; auxílio financeiro

para realização de viagens com propósitos acadêmicos; outros bens, valores ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas interessadas em
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ingressar ou concluir o ensino superior; professores, alunos e fundações associadas

à Uemg.

XXIX - No programa social Atendimento Psicopedagógico na Fundação Helena

Antipoff, cujos objetivos são contribuir para a formação cultural e cidadã de crianças,

jovens, adultos e pessoas da terceira idade por meio das atividades desenvolvidas

nas oficinas pedagógicas Caio Martins e oferecer tratamento psicopedagógico a

crianças e adolescentes na clínica de psicologia:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização de oficinas diárias de reforço escolar, artes, dança,

ginástica, xadrez, entre outras atividades recreativas; prestação de serviços de

utilidade pública em biblioteca comunitária e em telecentro de inclusão digital;

mobiliário; computadores; eletroeletrônicos; livros didáticos e de literatura;

equipamentos e materiais esportivos, instrumentos musicais; merenda; cessão de uso

de veículos; auxílio financeiro para a participação em eventos de dança, de esportes

e de artes, ou sua promoção; atendimento clínico nas áreas de psiquiatria, psicologia,

fonoaudiologia, terapia e aconselhamento em grupo; outros bens, valores ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: crianças, adolescentes, jovens,

adultos e pessoas da terceira idade atendidos na clínica de psicologia Edouard

Clapared e nas oficinas pedagógicas Caio Martins, ou em entidades públicas e

privadas cujas finalidades institucionais estejam relacionadas ao programa.

XXX - No programa social Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Padem -, cujo

objetivo é promover o desenvolvimento socioeconômico dos Municípios mineiros,

apoiando-os na implementação de obras de infraestrutura urbana, rural, saneamento,

serviços e na aquisição de equipamentos básicos, proporcionando melhoria da

qualidade de vida da população:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; veículos, equipamentos, ferramentas, materiais de construção;

capacitação de pessoal; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoa natural; Municípios e
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entidades públicas ou privadas que tenham projetos de obras municipais com alcance

social.

XXXI - No programa social Cidadão Nota Dez - Por um Brasil Alfabetizado, cujo

objetivo é a alfabetização de jovens e adultos, promovendo a inclusão social,

incentivando a participação coletiva na construção da cidadania, além da geração de

trabalho e renda:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; mobiliário escolar, material escolar, uniformes; óculos de grau,

aparelhos auditivos; merenda; jogos, materiais esportivos; bolsas de estudo;

transporte; livros didáticos e de literatura; equipamentos de informática; veículos;

atendimento médico e psicopedagógico; outros bens, valores ou benefícios inerentes

à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens com idade acima de 15

anos e adultos analfabetos da área de abrangência do Idene; escolas locais;

entidades públicas ou privadas cujas finalidades institucionais estejam relacionadas

ao programa.

XXXII - No programa social Conservação do Cerrado e Recuperação da Mata

Atlântica, cujo objetivo é promover a conservação do Cerrado e a recuperação da

Mata Atlântica em Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; materiais para produção e plantio de mudas, como mourões,

arame, insumos agrícolas e defensivos agrícolas; treinamento de pessoal; bolsas

(bolsa verde) por serviços ambientais para conservação; promoção de assistência

técnica florestal e de arborização municipal; outros bens, valores ou benefícios

inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens valores ou benefícios: proprietários e posseiros rurais;

proprietários de áreas urbanas que se enquadrem nos parâmetros definidos nos

incisos I e II do art. 1° da Lei n° 17.727, de 13 d e agosto de 2008; entidades públicas

ou privadas cujas finalidades institucionais estejam relacionadas ao programa.

XXXIII - No programa social Programa Minas Mais Seguro, cujos objetivos são

garantir ao produtor segurado cobertura das perdas das culturas ocasionadas por
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fenômenos naturais adversos, proporcionando aos produtores e suas famílias maior

estabilidade financeira, e garantir renda mínima para os agricultores familiares do

norte de Minas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores e bens para garantia de renda mínima e subvenção ao prêmio do

seguro rural;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: produtores rurais; pessoa natural

ou jurídica de direito público ou privado voltada à promoção e à execução do

programa.

XXXIV - No programa social Programa Extensão Rural para Resultados, cujo

objetivo é promover, de forma participativa, melhorias no acesso e na qualidade dos

serviços de assistência técnica e extensão rural prestados aos agricultores rurais,

com a utilização de técnicas, métodos e processos inovadores que estimulem e

garantam o desenvolvimento do agronegócio mineiro:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; construção e cessão de uso ou em regime de comodato de

imóveis para o desenvolvimento de atividades de extensão rural, como Centro de

Comercialização para agricultura familiar, Centro de Qualidade do Queijo para

agricultura familiar e Centro de Capacitação da Agricultura Familiar; curso de

capacitação profissional, lanches, refeições, transportes e outras despesas a ele

inerentes, além de materiais didáticos; insumos para o desenvolvimento da atividade

rural, como ferramentas, equipamentos, veículos, aquisição e cessão em regime de

comodato de sistemas de abastecimento de água compostos de bombas hidráulicas,

caixa d'água e tubulação; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores rurais, pecuaristas,

suas entidades representativas, pessoas jurídicas de direito público ou privado

voltadas aos objetivos do programa.

XXXV - No programa social Leite pela Vida, cujo objetivo é promover o

fortalecimento da cadeia produtiva, por meio da geração de renda e da garantia de

preço do produto, diminuindo a vulnerabilidade social com o combate à fome e à
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desnutrição:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

leite, repasse de valores, curso de capacitação profissional, diárias, lanches,

refeições, transportes e outras despesas a ele inerentes, além de materiais didáticos

e insumos para o desenvolvimento da produção, como fornecimento de sementes;

outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: população carente da área de

abrangência do Idene; produtores rurais; pecuaristas e entidades parceiras do

programa.

XXXVI - No programa social Desenvolvimento da Reforma Agrária, cujo objetivo é

promover a inclusão social e econômica, por meio da política agrária e fundiária,

garantindo o acesso e a fixação das famílias à terra:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; cursos de capacitação, treinamento, consultoria e assessoria,

materiais didáticos, diárias, lanches, refeições, hospedagem, transportes e outras

despesas a eles inerentes; insumos para o desenvolvimento da atividade rural, como

sementes, adubos, mudas, lona, mourões, arame, pregos; insumos agrícolas; ração

animal; animais de pequeno porte como galináceos, suínos, caprinos, ovinos, peixes;

sistemas de abastecimento de água compostos de bomba hidráulica, caixa d’água,

tubulação e bomba sapo; carrinhos de mão, ferramentas, pulverizador costal,

depenadeiras; seladora a pedal, material caçamba, chapa de aço galvanizado,

material chassi ferro, pés de ferro, pneus, roda; concha, tachos de cozimento,

escorredor de massa, escumadeira, chaleira, colher , faca, forma, leiteira, caçarola,

panela, caldeirão, panela de pressão, minifogão, botijão de gás para desenvolvimento

de atividades e instalação de cozinhas comunitárias; tanque de resfriamento de leite,

pasteurizador, caldeira; contratação de ônibus para transporte em geral; cessão em

regime de comodato ou doação de materiais e equipamentos de informática, como

computadores, “notebooks”, impressoras, copiadoras, “scanner” e DVDs; máquina

digital; “software” para monitorar e avaliar os programas; veículos automotivos;

combustível; equipamentos e instrumentos para medição georreferenciada e

inspeção, como GPS; recursos para a divulgação de projetos; outros bens, valores ou
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benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pequenos produtores rurais e suas

associações representativas; comunidades indígenas e quilombolas e suas

associações representativas; população residente em áreas de acampamentos e pré-

assentamento da reforma agrária; população residente em área de terras devolutas

rurais e urbanas do Estado; Municípios e entidades públicas ou privadas cujas

finalidades estejam relacionadas ao programa.

XXXVII - No programa social Resíduos Sólidos, cujos objetivos são promover e

fomentar a não geração, o reaproveitamento, a reciclagem e a disposição adequada

de resíduos sólidos, com vistas à melhoria da saúde ambiental:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

compostagem de lixo; capacitação e organização de catadores de materiais

recicláveis; repasse de valores para construção de aterro sanitário ou aterro

controlado, bem como de usinas de triagem e compostagem de lixo;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: população urbana e catadores de

material reciclável.

XXXVIII - No programa social Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos, cujo

objetivo é promover a saúde por meio da implantação, da ampliação e da melhoria

dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para a construção de módulos sanitários, sistema de tratamento

de esgoto sanitário e sistema simplificado de abastecimento de água;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: população residente em área onde

não existam ou sejam inadequadas as instalações sanitárias.

XXXIX - No programa social Apoio ao Fortalecimento da Rede de Cidades, cujo

objetivo é suprir carências no planejamento e na gestão de políticas urbanas e

regionais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para recuperação e pavimentação de vias urbanas;

assessoramento técnico em planejamento urbano e capacitação em gestão

municipal;
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b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios, consórcios

intermunicipais, entidades e pessoas naturais que possuam presença importante na

implementação do programa.

XL - No programa social Projeto de Combate à Pobreza Rural - PCPR -, cujos

objetivos são promover a melhoria do bem-estar e da renda da população rural,

aumentar o capital social das comunidades, melhorar a governança local, promover

maior integração de políticas, programas e projetos de desenvolvimento local por

meio dos conselhos municipais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de recursos diretamente à associação comunitária para implantação de

subprojetos, tais como fabriquetas de farinha, irrigação comunitária, piscicultura,

apicultura, centros sociais comunitários; outros bens, valores ou benefícios inerentes

à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: associações comunitárias

legalmente constituídas.

XLI - No programa social Programa de Desenvolvimento da Atividade Produtiva

Florestal, cujo objetivo é promover o fortalecimento da cadeia produtiva de floresta

plantada por meio do fomento da atividade de silvicultura tradicional e da integração

com a lavoura e a pecuária, buscando a sustentabilidade da base florestal e

assegurando as demais atividades das propriedades rurais do Estado:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

concessão de insumos para plantios florestais, tais como mudas, formicidas, adubos,

entre outros inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: produtores rurais devidamente

cadastrados.

XLII - No programa social Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos,

cujos objetivos são promover e proteger os direitos humanos, sua implantação e

acompanhamento, promovendo a intersetorialidade e a descentralização dessas

políticas no Estado:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

veículos, mobiliário e equipamentos de informática para estruturação dos conselhos;
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repasse de valores para o enfrentamento de todas as formas de violência contra

mulheres, crianças, adolescentes, jovens, idosos, negros, índios e quilombolas;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: conselhos tutelares, mulheres,

crianças, adolescentes, jovens, idosos, negros, indígenas, quilombolas e comitês

estaduais.

XLIII - No programa social Gestão da Política da Criança e do Adolescente, cujos

objetivos são apoiar Municípios e entidades sociais na implantação, implementação e

controle da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente,

capacitar os gestores municipais e os conselheiros de direitos e tutelares de acordo

com o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

equipamentos de informática; outros equipamentos; veículos; repasse de valores;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: conselhos tutelares e municipais

dos direitos da criança e do adolescente; Municípios e entidades de defesa dos

direitos das crianças e dos adolescentes.

XLIV - No programa social Prevenção Social da Criminalidade, na Ação Fica Vivo -

Controle de Homicídios na Faixa Etária de 12 a 24 Anos, cuja finalidade é reduzir a

incidência de homicídios em áreas de risco do Estado, com a implantação de redes

de proteção social:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

aquisição de equipamentos; repasse de valores; realização de cursos de qualificação

profissional, treinamento e oficinas diversas; materiais didáticos, lanches, refeições,

transporte, hospedagem, equipamentos, insumos e materiais necessários ao

desenvolvimento das oficinas; equipamentos e materiais esportivos, como uniformes,

instrumentos para todos os tipos de esporte, medalhas, troféus, entre outros itens

necessários à prática de esportes em geral; camisetas; materiais para oficinas de

cultura diversas e de inclusão produtiva; premiações em atividades previstas no

programa; pagamento de inscrições em cursos diversos; repasse de valores e de

bens para prover o desenvolvimento de projetos comunitários que tenham por

objetivo a prevenção social à criminalidade entre o público-alvo ou atividades que

possam despertar o interesse do público;
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b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens de 12 a 24 anos residentes

em áreas com altos índices de criminalidade atendidas pelo programa.

XLV - No programa social Prevenção Social da Criminalidade, na Ação Mediação

de Conflitos em Áreas de Risco, cuja finalidade é mediar extrajudicialmente conflitos

em áreas carentes, contribuindo para a redução da violência nessas áreas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores e de bens para prover o desenvolvimento de projetos

comunitários que tenham por objetivo a prevenção social à criminalidade e a

realização de cursos de qualificação profissional; materiais didáticos, lanches e

refeições, transporte, hospedagem, entre outros itens necessários à realização e à

participação em cursos, encontros comunitários, seminários, visando à articulação

comunitária e à inclusão do público; pagamento de inscrições em cursos diversos;

outros bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais e entidades em

áreas com altos índices de criminalidade atendidas pelo programa.

XLVI - No programa social Prevenção Social da Criminalidade, na Ação

Acompanhamento da Execução das Penas e Medidas Alternativas, cuja finalidade é

acompanhar pessoas em cumprimento de penas e medidas alternativas, visando à

qualidade e à efetividade das medidas substitutivas à prisão e à não reincidência

criminal:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores e de bens para prover a estrutura de entidades voltadas ao

cumprimento de penas e medidas alternativas; realização de cursos de qualificação

profissional; repasse de valores e de bens para prover o desenvolvimento de projetos

temáticos que tenham por objetivo a prevenção social à criminalidade; materiais

didáticos, lanches e refeições, transporte, hospedagem, entre outros itens

necessários à realização e à participação em grupos, visando ao cumprimento de

penas e medidas com caráter educativo; pagamento de inscrições em cursos

diversos; outros bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do

programa;
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b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas com determinação judicial

de cumprimento de penas e medidas alternativas nos Municípios contemplados pelo

programa.

XLVII - No programa social Prevenção Social da Criminalidade, na Ação

Reintegração Social de Pessoas Egressas do Sistema Prisional, cuja finalidade é

atender pessoas egressas do sistema prisional, gerando condições para sua

reintegração à sociedade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; cestas básicas; realização de cursos de qualificação profissional;

materiais didáticos, materiais escolares, lanches e refeições, transporte,

hospedagem, equipamentos de proteção individual, entre outros necessários à

realização e à participação nos cursos; repasse de valores e de bens para prover o

desenvolvimento de projetos comunitários que tenham por objetivo a prevenção

social à criminalidade; pagamento de inscrições para vagas de emprego e para

cursos diversos, como de treinamento e de atualização; apoio a empreendimentos

econômicos solidários, compreendendo desde a formação e a qualificação técnica até

a comercialização; incentivo econômico para instituições públicas ou privadas que

empregarem egresso; outros bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos

objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: egressos do sistema prisional do

Estado.

XLVIII - No programa Social Expansão, Modernização e Humanização do Sistema

Prisional, na Ação Incentivo à Ampliação do Sistema Apac, cuja finalidade é ampliar a

capacidade do sistema e a efetividade da ressocialização do condenado, reforçando

a participação da sociedade e promovendo a redução de custo para o Estado:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para custeio ou construção, cessão de uso ou em regime de

comodato de imóveis; aquisição de bens e insumos; outros bens, valores ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: entidades privadas sem fins

lucrativos cuja finalidade seja a custódia de presos condenados pela justiça.
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XLIX - No programa social Expansão, Modernização e Humanização do Sistema

Prisional, na Ação Criação e Implantação de um Modelo de Cogestão ou Gestão

Indireta de Unidade de Custódia, cuja finalidade é firmar parceiras com instituições

públicas e privadas, com o intuito de viabilizar a custódia de presos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para custeio, cessão de uso ou em regime de comodato de

imóveis, aquisição de bens e insumos; outros bens, valores ou benefícios inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: entidades privadas sem fins

lucrativos cuja finalidade seja a custódia de presos condenados pela justiça.

L - No programa social Atendimento às Medidas Socioeducativas, na Ação

Atendimento aos Adolescentes em Conflito com a Lei em Cumprimento de Medida de

Semiliberdade, cuja finalidade é consolidar a política estadual de semiliberdade,

permitindo o enfretamento da violência e reafirmando a autonomia dessa medida em

relação à internação:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; custeio das Casas de Semiliberdade implantadas; hospedagem;

aluguel, reforma e adaptações das Casas de Semiliberdade; aquisição de

equipamentos, mobília, artefatos, ferramentas, utensílios, entre outros; contratação de

pessoal; alimentação; transporte; combustível; capacitação de equipes; produtos de

higiene, roupas e utensílios de uso pessoal dos adolescentes e jovens adultos do

programa; materiais didáticos; cursos profissionalizantes; auxílio financeiro para a

participação em eventos de dança, de esportes e artes e para a sua promoção; outros

bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: adolescentes e jovens adultos de

12 a 21 anos e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à realização e

à promoção do programa.

LI - No programa social Atendimento às Medidas Socioeducativas, na Ação

Atendimento às Condições Operacionais dos Centros Socioeducativos, cuja

finalidade é dotar de condições de funcionamento as unidades vinculadas à

Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas, proporcionando
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condições adequadas para a responsabilização e o desenvolvimento do adolescente

em conflito com a lei:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; custeio dos centros socioeducativos; hospedagem; veículos;

aluguel; reforma e adaptações; aquisição de equipamentos, mobília, artefatos,

ferramentas, utensílios, entre outros; contratação de pessoal; assessoria e

consultoria; alimentação; transporte; combustível; capacitação de equipes; produtos

de higiene, roupas e utensílios de uso pessoal dos adolescentes e jovens adultos do

programa; materiais didáticos; cursos profissionalizantes; auxílio financeiro para a

participação em eventos de dança, de esportes e artes ou sua promoção; outros

bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: adolescentes e jovens adultos de

12 a 21 anos e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à realização e

à promoção do programa.

LII - No programa social Atendimento às Medidas Socioeducativas, na Ação

Aprimoramento e Ampliação da Gestão das Medidas de Meio Aberto, cuja finalidade

é promover o atendimento em liberdade assistida e a prestação de serviços à

comunidade, por meio da criação de parcerias e capacitação de Municípios,

proporcionando meios alternativos à privação de liberdade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; custeio do Programa de Meio Aberto; hospedagem; aquisição de

equipamentos, como computadores, impressoras, eletroeletrônicos, mobília,

artefatos, ferramentas, utensílios, entre outros; contratação de pessoal; assessoria e

consultoria; alimentação; transporte; combustível; capacitação de equipes; cursos

profissionalizantes; auxílio financeiro para a participação em eventos de dança, de

esportes e artes, ou sua promoção; materiais didáticos, realização de seminários;

outros bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: adolescentes e jovens adultos de

12 a 21 anos e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à realização e

à promoção do programa.



____________________________________________________________________________
2223

LIII - No programa social Atendimento às Medidas Socioeducativas, na Ação

Estruturação do Programa de Egressos, cuja finalidade é promover o atendimento

aos adolescentes egressos do sistema socioeducativo de privação e restrição de

liberdade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; seminários; encontros; veículos; aluguel; hospedagem; reforma e

adaptações; aquisição de equipamentos como computadores, mobília, artefatos,

ferramentas, materiais didáticos, entre outros; contratação de pessoal; assessoria e

consultoria; alimentação; transporte, combustível; capacitação de equipes; cursos

profissionalizantes; auxílio financeiro para a participação em eventos de dança, de

esportes e artes, ou sua promoção; outros bens, valores ou benefícios inerentes à

consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: adolescentes e jovens adultos de

12 a 21 anos e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à realização e

à promoção do programa.

LIV - No programa social Atendimento às Medidas Socioeducativas, na Ação

Desenvolvimento de Parcerias e Programas, cujas finalidades são expandir e manter

programas e parcerias para o aprimoramento do atendimento ao adolescente a quem

se atribua a autoria de ato infracional:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização de cursos de qualificação profissional, treinamento e

oficinas diversas; materiais didáticos; materiais escolares; lanches, refeições;

transporte; hospedagem; equipamentos de proteção individual; contratação de

pessoal; assessoria e consultoria; insumos, materiais elétricos e eletrônicos, produtos

alimentícios e de higiene, bem como outros equipamentos e materiais necessários ao

desenvolvimento de trabalhos e à aprendizagem nas oficinas; instrumentos musicais;

apresentações dos produtos dos cursos, oficinas e atividades; premiações em

atividades previstas no programa; medalhas; troféus; material esportivo; bola para

qualquer modalidade esportiva; uniformes; redes diversas; computadores, aparelhos

portáteis de reprodução de áudio e vídeo, aparelhos de microinformática e

eletroeletrônicos; auxílio financeiro para a participação em eventos de dança, de
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esportes e artes, ou sua promoção;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: adolescentes e jovens adultos de

12 a 21 anos e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à realização e

à promoção do programa.

LV - No programa social Gestão Integrada de Ações e Informações de Defesa

Social, cujo objetivo é incrementar a integração dos órgãos de Defesa Social através

da implantação de ambiente comum que propicie a integração de ações e sistemas

de gestão de informação para subsidiar essas atividades:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização de cursos de qualificação; implantação dos locais de

funcionamento dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública - Consep’s -;

realização de programas preventivos à criminalidade junto às comunidades locais;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: membros dos Consep’s, como

multiplicadores da política de segurança pública junto às comunidades; membros das

comunidades atendidas com os programas patrocinados pelos Consep’s.

LVI - No programa social Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva, cujo

objetivo é prover alternativas para a convivência com a seca e as bases para o

desenvolvimento sustentável e includente da produção local e para o aumento da

produtividade no campo, inclusive no que tange ao modo de produção agroecológico

e orgânico, com ênfase na formação profissional, na promoção do protagonismo e do

empreendedorismo e na identificação e acesso a mercados, com vistas à melhoria da

qualidade de vida do povo mineiro:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse direto de recursos a entidades e prefeituras;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: comunidades rurais e urbanas

organizadas em grupos de interesses comuns, trabalhadores e pequenos produtores

rurais, artesãos, grupos de pescadores, garimpeiros, grupos de mulheres e jovens,

quilombolas, assentados de reforma agrária e populações atingidas pela seca nas

Regiões Norte e Jequitinhonha, pertencentes aos 188 Municípios da área de atuação

do Idene.

LVII - No programa social Atenção Assistencial à Saúde, cujo objetivo é efetivar
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políticas que contribuam para a melhoria das condições de saúde da população:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; recursos financeiros para custeio de unidades de saúde e para

estruturação e manutenção das redes; doação e cessão de equipamentos, mobiliário

e demais bens necessários à manutenção dessas unidades; estruturação e

operacionalização do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan -;

recursos para viagens de monitoramento de ações de saúde; capacitações, cursos,

seminários e demais eventos a serem executados inclusive pela ESP-MG;

sensibilização e aprimoramento dos profissionais de recursos humanos das redes de

atenção à saúde;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios, consórcios

intermunicipais de saúde, hospitais do SUS e outros prestadores de serviços de

saúde como os Centros de Atenção Psicossocial Infantil; comunidades indígenas e

quilombolas profissionais que atuam nas unidades componentes das redes de

atenção à saúde e hospitais do SUS; e profissionais responsáveis pelo

monitoramento das redes.

LVIII - No programa social Rede de Inovação Tecnológica, cujo objetivo é ampliar a

capacidade de geração e difusão de inovações tecnológicas no Estado, fomentando e

articulando os diferentes agentes empresariais, governamentais, do setor acadêmico

e da sociedade, dinamizando o sistema mineiro de inovação:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso de equipamentos e computadores; auxílio financeiro para a participação em

eventos e para sua promoção; outros bens, valores ou benefícios inerentes à

consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: setor empresarial mineiro;

universidades e pesquisadores do Estado, centros de pesquisa e desenvolvimento

públicos e privados; comunidade usuária de inovações tecnológicas e jovens com

potencial empreendedor e inovador.

LIX - No programa social Arranjos Produtivos em Biotecnologia, Biocombustíveis,

Eletroeletrônicos e Softwares, cujos objetivos são ampliar e melhorar a capacidade
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competitiva dos arranjos produtivos de elevado conteúdo tecnológico de forma

autossustentável (arranjos produtivos); fortalecer as estruturas geradoras de

conhecimento, tecnologias, formação de recursos humanos e prestação de serviços

visando à promoção do desenvolvimento sustentável de setores estratégicos nos

quais o Estado possua tradição, massa crítica ou vantagem competitiva (polos de

excelência); e possibilitar o salto necessário ao desenvolvimento das Regiões Norte e

Jequitinhonha/Mucuri através da formação e da concentração de massa crítica

territorialmente localizada, agregando valor à economia regional (emprego e renda) e

às políticas públicas através de um grande esforço de inovação, ancorado em sólidas

estruturas de capacitação de recursos humanos e de pesquisa e desenvolvimento

(polos de inovação):

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso de equipamentos e computadores; cessão e construção de unidades prediais;

auxílio financeiro para a participação em eventos e para a sua promoção; outros

bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pequenos e microempresários que

compõem o setor produtivo dos arranjos produtivos em biotecnologia,

biocombustíveis, eletroeletrônicos, programas computacionais e dos polos de

excelência e inovação; universidades e institutos de ciência e tecnologia envolvidos

na produção e na transferência do conhecimento para a sociedade; setores

produtivos; sociedade em geral.

LX - No programa social Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado,

cujos objetivos são ampliar a capacidade local e regional para combater a exclusão

social, gerar trabalho e renda e contribuir para a melhoria do nível de vida da

população, com foco na formação e na qualificação profissional, segundo as

demandas do mercado:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso de equipamentos e computadores; auxílio financeiro para a participação em

eventos de inclusão digital e para a sua promoção; outros bens, valores ou benefícios
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inerentes à consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: na vertente de inclusão digital,

preferencialmente a população mais carente e à margem da tecnologia da

informação, caracterizada por jovens carentes, agricultores familiares, comunidades

tradicionais, deficientes, idosos e recuperandos egressos do sistema penitenciário,

bem como participantes de cooperativas e associações; na vertente de formação e

qualificação profissional, jovens visando ao primeiro emprego, trabalhadores que

carecem de aperfeiçoamento profissional, microempresários e empresários de

pequeno porte que necessitam de apoio para implantar ou desenvolver seus

negócios; e profissionais demandados pelo mercado, em especial pelos arranjos

produtivos locais.

LXI - No programa social Indução ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico,

cujo objetivo é induzir o desenvolvimento científico e tecnológico no Estado, com

ênfase nas vocações econômicas regionais e no atendimento às regiões mais

carentes, como forma de alavancar e aprimorar os meios de produção e os serviços

microrregionais, tornando as empresas mineiras mais competitivas e auxiliando a

promoção da inclusão social:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso de equipamentos e computadores; auxílio financeiro para a participação em

eventos de inclusão digital e para a sua promoção; outros bens, valores ou benefícios

inerentes à consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: a população dos Municípios de

Minas Gerais que contam com até 20 mil habitantes.

LXII - No programa social Minas Olímpica, cujos objetivos são educar pelo esporte,

promover a cultura do esporte e da atividade física e beneficiar o cidadão,

oferecendo-lhe um estilo de vida mais saudável:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores e bens; equipamentos e materiais esportivos, como uniformes,

bolas para todos os tipos de esporte, medalhas, redes diversas, troféus, entre outros

necessários à prática de esportes em geral; outros bens, valores ou benefícios
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inerentes à consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais de diversas

faixas etárias praticantes de esportes, inclusive indígenas, e pessoas jurídicas de

direito público ou privado que desenvolvam atividades voltadas à promoção do

esporte.

LXIII - No programa social Implantação do Suas, cujo objetivo é garantir

mecanismos para que o Estado e os Municípios promovam o acesso da população de

risco e vulnerabilidade ao sistema de proteção social:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de recursos através de convênios com os Municípios e as entidades para a

manutenção dos serviços de assistência de proteção social básica, de proteção social

especial e de atendimento às crianças e aos adolescentes, em especial com trajetória

de rua e trabalho infantil e abuso e exploração sexual; repasse de recurso através de

convênios com os Municípios e as entidades para implantação e construção de Cras

e de Centros de Referência Especializados de Assistência Social - Creas -;

revitalização de unidades de acolhimento institucional; construção de unidades de

socialização infantojuvenil; aquisição de equipamentos e reforma de unidades já

existentes; realização de capacitação para gestores, técnicos e conselheiros

municipais e estaduais por meio de oficinas, cursos, encontros, seminários e outras

atividades de capacitação e treinamento; repasse de recurso para Municípios em

situação de emergência (benefícios eventuais);

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios, entidades parceiras e

população em risco e vulnerabilidade.

LXIV - No programa social Consolidação das Cadeias Produtivas - Minas do

Princípio ao Fim, cujo objetivo é tornar arranjos produtivos locais e cadeias produtivas

mais competitivos em seus vários níveis, adaptando-os à conjuntura internacional,

nacional e regional e permitindo, dessa forma, maior agregação de valor aos produtos

mineiros, com a utilização de novos instrumentos e metodologias:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

capacitação geral de pessoas envolvidas com o programa; transferência de recursos;

suporte concedido aos arranjos produtivos locais e às pequenas e microempresas;
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b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: produtores, fornecedores,

consumidores, indústrias, empresas comerciais e de serviços, outros órgãos,

entidades de classe e instituições públicas e privadas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.879 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.879/2009, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Nova União e Adjacências –

ACBNUA –, com sede no Município de Guanhães, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.879/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Nova União e

Adjacências – ACBNUA –, com sede no Município de Guanhães.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária do Bairro

Nova União e Adjacências – ACBNUA –, com sede no Município de Guanhães.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.893 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.893/2009, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública o Grupo Bem Viver da Terceira Idade, com sede no

Município de Maria da Fé, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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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 N° 3.893/2009

Declara de utilidade pública a entidade Grupo Bem Viver da Terceira Idade, com

sede no Município de Maria da Fé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Grupo Bem Viver da

Terceira Idade, com sede no Município de Maria da Fé.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.894 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.894/2009, de autoria do Deput ado Ademir Lucas, que declara

de utilidade pública a Associação Beneficente Presbiteriana Nova Vida – Abvida –,

com sede no Município de Contagem, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.894/2009

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Presbiteriana Nova Vida –

Abvida –, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Beneficente Presbiteriana

Nova Vida – Abvida –, com sede no Município de Contagem.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.973 /2009
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.973/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza a

abertura de crédito suplementar de R$92.800.000,00 ao Orçamento Fiscal do Estado,

em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.973/2009

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

do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais, no valor de R$92.800.000,00 (noventa e dois milhões e oitocentos mil reais),

para atender a:

I – despesas com pessoal e encargos sociais, no valor de R$500.000,00

(quinhentos mil reais);

II – despesas de custeio, no valor de R$20.300.000,00 (vinte milhões e trezentos

mil reais);

III – despesas de inversões financeiras, no valor de R$72.000.000,00 (setenta e

dois milhões de reais).

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

de:

I – anulação de dotações orçamentárias do Tribunal de Justiça do Estado, no valor

de R$75.800.000,00 (setenta e cinco milhões e oitocentos mil reais);

II – excesso de arrecadação da receita da Taxa de Fiscalização Judiciária previsto

para o corrente exercício, no valor de R$17.000.000,00 (dezessete milhões de reais).

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



____________________________________________________________________________
2232

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 15/12/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Weliton Prado notificando sua ausência do País entre os dias 7 e

21/12/2009, para participar da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, em

Copenhague, na Dinamarca, como integrante da delegação brasileira. (- Ciente.

Publique-se.)

Do Deputado Alberto Pinto Coelho notificando o falecimento do Sr. Valter de

Miranda Gomes, ocorrido em 10/11/2009, em Serro. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento notificando o falecimento do Sr. Abílio José da

Costa, ocorrido em 10/12/2009, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2009

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N° 5.325, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009

Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado, a alienação das terras devolutas que especifica.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica aprovada, em conformidade com o disp osto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas especificadas no Anexo

desta resolução, observada a enumeração dos respectivos beneficiários.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de dezembro de 2009; 221º da

Inconfidência Mineira e 188º da Independência do Brasil.

Alberto Pinto Coelho - Presidente

Dinis Pinheiro - 1º-Secretário

Hely Tarqüínio - 2º-Secretário

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Resolução n° 5.325, d e 17 de dezembro de 2009)

* - O quadro a que se refere o anexo referido acima foi publicado no “Diário do

Legislativo” de 18.12.2009.

RESOLUÇÃO N° 5.326, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009

Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado, a alienação das terras devolutas que especifica.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica aprovada, em conformidade com o disp osto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas especificadas no Anexo

desta resolução, observada a enumeração dos respectivos beneficiários.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de dezembro de 2009; 221º da
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Inconfidência Mineira e 188º da Independência do Brasil.

Alberto Pinto Coelho - Presidente

Dinis Pinheiro - 1º-Secretário

Hely Tarqüínio - 2º-Secretário

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Resolução n° 5.326, d e 17 de dezembro de 2009)

* - O quadro a que se refere o anexo acima referido foi publicado no “Diário do

Legislativo” de 18.12.2009.

RESOLUÇÃO N° 5.327, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009

Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado, a alienação das terras devolutas que especifica.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica aprovada, em conformidade com o disp osto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas especificadas no Anexo

desta resolução, observada a enumeração dos respectivos beneficiários.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de dezembro de 2009; 221º da

Inconfidência Mineira e 188º da Independência do Brasil.

Alberto Pinto Coelho - Presidente

Dinis Pinheiro - 1º-Secretário

Hely Tarqüínio - 2º-Secretário

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Resolução n° 5.327, d e 17 de dezembro de 2009)

* - O quadro a que se refere o anexo acima referido foi publicado no “Diário do

Legislativo” de 18.12.2009.

ATAS

ATA DA 115ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2009

Presidência do Deputado José Henrique
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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 Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado João Leite, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

MENSAGEM Nº 453/2009

- A Mensagem nº 453/2009 e a emenda ao Projeto de Lei nº 3.734/2009 foram

publicadas na edição anterior.

OFÍCIOS

Do Sr. Hugo Leal, Deputado Federal, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 4.925/2009, da Comissão de Saúde.

Do Sr. Almeida Melo, Presidente do TRE-MG, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 4.897/2009, da Comissão de Assuntos  Municipais.

Do Sr. Jirair Aram Meguerian, Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira

Região, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.733/ 2009, da

Comissão de Justiça.

Do Sr. Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana,

agradecendo o convite da Comissão de Direitos Humanos encaminhado pelo Ofício

nº 3.150/2009/SGM. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Renan Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Teófilo Otôni,

comunicando a instalação da Frente Parlamentar de Apoio à Defensoria Pública e

solicitando o apoio desta Casa para a causa em questão. (- À Comissão de

Administração Pública.)
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Da Sra. Eunice Maria Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Araguari,

solicitando, em atenção a requerimento de autoria dessa Vereadora, seja realizada no

referido Município audiência pública promovida por esta Casa com o objetivo de se

discutirem questões relativas ao enfrentamento ao narcotráfico e à descriminalização

das drogas. (- À Comissão Extraordinária de Políticas Públicas de Enfrentamento à

Aids, às DSTs, ao Alcoolismo, às Drogas e Entorpecentes.)

Do Sr. Wilson Dornelas Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Monte

Carmelo, encaminhando o Detalhamento de Receitas e Despesas dessa Casa

Legislativa. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 4.716/2009, da Comissão de Turismo.

Do Sr. Gustavo Chaves Carreira Machado, Presidente da Associação dos

Procuradores do Estado de Minas Gerais, encaminhando propostas de emendas ao

Projeto de Lei Complementar n° 55/2009. (- Anexe-se  ao Projeto de Lei

Complementar n° 55/2009.)

Do Sr. João Batista Ribeiro, Diretor do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.816/2009, da Comissão de

Constituição e Justiça.

Do Sr. Evaristo Soares Moreira Júnior, Promotor de Justiça, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 4.997/2009, da Comissã o de Assuntos Municipais.

Do Sr. Josué Valadão, Secretário de Governo de Belo Horizonte, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.592/2009 , do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Fernando Antonio Bonhsack, Chefe do Departamento de Polícia Federal em

Montes Claros, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.142 /2009, da

Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Wilma Luiza Santana, da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e

Nutricional, comunicando a liberação dos recursos que menciona, relativos ao

convênio cujo objeto é o Programa de Incentivo à Produção e ao Consumo do Leite.

(- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição

Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)
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Do Sr. Luiz Cláudio Monteiro Morgado, Coordenador de Finanças, Convênio e

Contabilidade da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do

Mininistério do Desenvolvimento Agrário, comunicando a celebração do Segundo

Termo Aditivo de Prorrogação de Ofício do Convênio nº 149/07, bem como

encaminhando cópia da publicação do referido documento no “Diário Oficial da

União”. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Rosani Araújo, Coordenadora de Logística e Execução da Subsecretaria de

Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Ciência e Tecnologia,

comunicando a liberação dos recursos que menciona, referentes ao convênio que

tem como objeto a implantação de laboratório de biodiesel no Municípios de Passos e

a implantação de Centros de Acesso à Tecnologia para Inclusão Social em

Municípios do Sudoeste mineiro. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os

fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento

Interno.)

Da Sra. Raquel Elizabete de Souza Santos, Subsecretária de Desenvolvimento da

Educação Básica, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.987/2009,

da Comissão de Transporte.

Da Sra. Raquel Elizabete de Souza Santos, Subsecretária de Desenvolvimento da

Educação Básica, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.087/2009,

em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº

3.087/2009.)

Do Sr. Cláudio Martins de Abreu, Presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça

Avaliadores do Estado de Minas Gerais, solicitando a regulamentação do art. 63 da

Lei Complementar nº 105, de 2008. (- À Comissão de Administração Pública.)

Da Sra. Juliana Ponzio Araújo de Melo Pereira, Diretora da Central de Gestão de

Imóveis da Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio da

Secretaria de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 4.761/2009 da Comissão de Educação.

Do Sr. Paulo Tarciso Okamotto, Diretor-Presidente do Sebrae, tecendo

considerações sobre a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e solicitando apoio
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para a efetiva implementação dessa lei. (- À Comissão de Turismo.)

Do Sr. Eduardo Lery Vieira, Diretor de Relações Institucionais e Comunicação

Corporativa, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de

Direitos Humanos encaminhado pelo Ofício nº 2.897/2009/SGM.

Do Sr. Rubens Rela Filho, Diretor-Geral da Sama Minerações Associadas,

encaminhando o relatório de sustentabilidade dessa empresa.

CARTÕES

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Vice-Governador do Estado, agradecendo

convite para participar de reunião especial para debater o tema “Arbitragem” e

comunicando sua impossibilidade de comparecer ao evento. (- À Comissão Especial

sobre a Arbitragem.)

Do Sr. Antônio A. Caram Filho, Presidente do Ipsemg, encaminhando o relatório de

gestão do Instituto referente ao ano de 2008. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Do Sr. Paulo Alkmin, Ouvidor de Polícia do Estado, encaminhando exemplar da

publicação “Fortalecimento da Ouvidoria de Polícia”, referente ao II e III Ciclos de

Estudos realizados pelo órgão. (- À Comissão de Segurança Pública.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.100/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Recreio dos

Bandeirantes, com sede no Município de Esmeraldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Recreio dos Bandeirantes, com sede no Município de Esmeraldas.

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

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2009.

Ademir Lucas
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Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Recreio dos Bandeirantes, com

sede no Município de Esmeraldas, entidade de direito privado, sem fins lucrativos,

tem por escopo atuar em favor do desenvolvimento social e econômico daquela

comunidade.

Na consecução de suas finalidades, a entidade desenvolve atividades voltadas para

a união de seus assistidos na participação do levantamento de seus problemas e na

defesa de seus interesses; luta pela proteção da saúde da família; defende a

preservação do meio ambiente; divulga a importância da higiene; incentiva o exercício

da cidadania; combate a fome e a pobreza.

Diante da importância das ações da Associação, contamos com o apoio dos nobres

pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.101/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos de Furnas de

Cima - AMA-FC, com sede no Município de Aiuruoca.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

de Furnas de Cima - AMA-FC, com sede no Município de Aiuruoca.

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

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2009.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

de Moradores e Amigos de Furnas de Cima - AMA-FC, com sede no Município de

Aiuruoca.

Em pleno funcionamento desde 15/9/2005, é uma entidade civil e jurídica de direito

privado que tem como finalidade manter a cultura local (raízes dos moradores),

buscar melhoria ambiental voltada principalmente aos moradores e promover cursos,

palestras, troca de ideias e conhecimentos para melhoria profissional nas áreas

artesanal e de saúde, educação, esporte, lazer e cultura.
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Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que a mesma

atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972, d e 27/7/98.

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

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.102/2009

Autoriza o Instituto Estadual de Florestas - IEF - a doar ao Município de Pará de

Minas o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Instituto Estadual de Florestas - IEF - autorizado a doar ao Município

de Pará de Minas imóvel com área de 143.343,95m2 (cento e quarenta e três mil,

trezentos e quarenta e três vírgula noventa e cinco metros quadrados), desmembrada

de uma área total de 160.880,00m2 (cento e sessenta mil, oitocentos e oitenta metros

quadrados), situada no lugar denominado Chácara do Orsini, no Município de Pará de

Minas, registrado sob o nº 29.573, a fl. 172, do Livro 2-D-L, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Pará de Minas.

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

criação de um parque florestal para a preservação da biodiversidade e o

desenvolvimento de projetos culturais.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Instituto Estadual

de Florestas - IEF -, 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, 16 de dezembro de 2009.

Inácio Franco

Justificação: A área que se pretende seja doada através desta proposição encontra-

se sem aproveitamento ambiental.

O Município de Pará de Minas pretende aproveitar a referida área para o
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desenvolvimento e a preservação da biodiversidade, com a criação de uma área

totalmente voltada para projetos culturais e ambientais, além do cultivo de mata

nativa.

É importante salientar que o referido projeto é de grande relevância, não só para a

região de Pará de Minas, mas também para o Estado de Minas Gerais e o Brasil.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.103/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Educacional de Caeté - Acec

-, com sede no Município de Caeté.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Educacional

de Caeté - Acec -, com sede no Município de Caeté.

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

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2009.

Jayro Lessa

Justificação: A Associação Comunitária Educacional de Caeté - Acec -, com sede

no Município de Caeté, é sociedade civil sem fins lucrativos, de cunho assistencial,

que desenvolve ações sociais destinadas à comunidade local, visando a contribuir

para a melhoria da sua qualidade de vida.

Assim, como está disposto em seu estatuto social, a Acec promove o

aperfeiçoamento educacional da população, realizando projetos para o seu

desenvolvimento intelectual, cultural e esportivo, entre outros, prestando, assim,

serviços de reconhecido interesse público.

Em pleno e regular funcionamento desde 23/5/2004, a referida entidade cumpre

todos os requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade

pública.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

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

Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.104/2009

Altera o art. 1º da Lei nº 1.568, de 10 de janeiro de 1957, que declara de utilidade

pública o Conselho Particular da Sociedade São Vicente de Paulo de Uberlândia, com

sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 1.568, de 10 de janeiro de 1957, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central de Uberlândia da

Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Uberlândia.”.

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

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2009.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: Em reunião realizada em 10/11/1982, a assembleia geral dos

associados do Conselho Particular da Sociedade São Vicente de Paulo de Uberlândia

aprovou a alteração de sua denominação para Conselho Central de Uberlândia da

Sociedade São Vicente de Paulo.

Ressalte-se que a entidade continua com o firme propósito de servir

desinteressadamente à coletividade e atende aos requisitos exigidos pela Lei nº

12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública.

Seus dirigentes são pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelos

serviços prestados, e, em caso de dissolução da entidade, os bens remanescentes

reverterão ao Conselho Metropolitano de Uberaba da Sociedade São Vicente de

Paulo.

Para validar a nova denominação e regularizar a documentação da entidade,

contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei, que dá

nova redação ao art. 1º da Lei nº 1.568.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.105/2009
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Declara de utilidade pública a entidade denominada Carol - Casa de Amparo

Infantil, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade denominada Carol - Casa de

Amparo Infantil, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2009.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: A entidade denominada Carol - Casa de Amparo Infantil, com sede no

Município de Uberlândia, sem fins econômicos, tem por escopo dar amparo e

assistência a crianças, mediante autorização dos pais ou judicial.

Na busca de concretizar seu objetivo, promove atividades em busca do bom

desenvolvimento físico e mental das crianças sob seus cuidados, por meio de

assistência social, segurança alimentar e nutricional; combate a pobreza; realiza

eventos como seminários, feiras, cursos e ciclo de palestras; estimula o voluntariado;

difunde a importância de valores universais como ética, paz, cidadania e democracia.

Diante da importância de suas realizações, contamos com o apoio dos nobres

pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.106/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Urtiga, com sede no Município de Ilicínea.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais da Urtiga, com sede no Município de Ilicínea.

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

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2009.

Zezé Perrella

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Urtiga, fundada em
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4/9/2007, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, com duração por tempo

indeterminado, com sede no Município de Ilicínea.

Essa associação tem como objetivo reunir os produtores rurais, promovendo o

intercâmbio de tecnologia e cultivo, e fomentar a racionalização das explorações

agropecuárias.

No desenvolvimento de suas atividades, a entidade presta serviço gratuito e sem

nenhuma discriminação de clientela em projetos, programas, benefícios e serviços de

assistência social.

A Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Urtiga 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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.107/2009

Declara de utilidade pública o Clube da Terceira Idade Nossa Senhora da Guia de

Iturama, com sede no Município de Iturama.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube da Terceira Idade Nossa

Senhora da Guia de Iturama, com sede no Município de Iturama.

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

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2009.

Tenente Lúcio

Justificação: O Clube da Terceira Idade Nossa Senhora da Guia de Iturama, com

sede nesse Município, é entidade sem fins lucrativos que tem como finalidade

desenvolver atividades voltadas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas

com mais de 50 anos, especialmente nas áreas educativa, esportiva e cultural.

Pessoas que participam de programas dedicados ao segmento da terceira idade

são mais dispostas, aproveitam melhor seu potencial, usufruindo maior

autoconfiança, atitudes mais positivas e um consequente bem-estar físico e

psicológico. Quanto maior o envolvimento dos idosos em atividades prazerosas, em
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que adquirem novos conhecimentos e contatos sociais, menor é a possibilidade da

instalação de sintomas depressivos e enfermidades similares.

Diante da importância das ações realizadas pelo Clube da Terceira Idade Nossa

Senhora da Guia de Iturama, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação

deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.108/2009

- O Projeto de Resolução nº 4.108/2009 foi publicado na edição anterior.

REQUERIMENTOS

Nº 5.248/2009, do Deputado Delvito Alves, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Deputado Federal Antônio Andrade por sua eleição para o

cargo de Presidente Regional do PMDB. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.249/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Associação dos Amigos do Museu Histórico Abílio Barreto

pelos 15 anos de sua fundação.

Nº 5.250/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Condomínio do Conjunto Arcângelo Maletta pelos 50

anos de sua constituição. (- Distribuídos à Comissão de Cultura.)

Nº 5.251/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Décio de Carvalho Mitre, Juiz do Tribunal de Justiça Militar,

por ter sido agraciado com o Colar do Mérito da Corte de Contas Ministro José Maria

de Alkmim. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.252/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Câmara de Dirigentes Lojistas de São Lourenço pelos 30 anos

de sua fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 5.253/2009, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências com vistas ao encaminhamento a esta

Casa de proposição que trate da criação de um fundo estadual em favor da

Defensoria Pública do Estado.
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Nº 5.254/2009, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências com vistas ao encaminhamento a esta

Casa de proposição que atualize o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado,

definindo os direitos e deveres dos Agentes Penitenciários. (- Distribuídos à

Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.255/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para a

implantação de residências terapêuticas e centros de perícia criminal para a

realização de exames de sanidade mental nas comarcas do Estado.

Nº 5.256/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Subsecretário de Administração Prisional e à Corregedoria do

Sistema de Administração Prisional pedido de providências para apuração de

denúncias, formuladas pelo Grupo de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação

de Liberdade, de violação de direitos e irregularidades na administração do Presídio

Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves.

Nº 5.257/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências com vistas à

estadualização do Programa de Atendimento Integrado ao Paciente Judiciário.

Nº 5.258/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria-Geral da Polícia Civil e às Promotorias de Justiça da

Comarca de Itumirim responsáveis pela defesa dos direitos humanos e das pessoas

com deficiência mental pedido de providências para a apuração de denúncia,

formulada pelo Movimento Popular da Mulher e pela União Brasileira de Mulheres,

contra o Sr. Oleisef Freire de Carvalho, Delegado de Polícia da Comarca de Lavras,

que teria descaracterizado um flagrante de estupro e liberado o suposto autor. (-

Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.259/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao coordenador da bancada mineira na Câmara dos Deputados pedido

de apoio à causa da proteção dos animais, enviando-se também cópia das notas

taquigráficas da reunião dessa Comissão em 30/11/2009. (- À Comissão de Meio

Ambiente.)
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Nº 5.260/2009, das Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e

de Participação Popular, em que solicitam seja encaminhado ao Presidente da

República pedido de providências com vistas à implementação de programas de

apoio aos setores calçadista e de curtumes. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 5.261/2009, das Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e

de Participação Popular, em que solicitam seja encaminhado ao Secretário de Meio

Ambiente pedido de providências com vistas ao levantamento e fiscalização de

curtumes e outros empreendimentos industriais nas Microbacias dos Córregos Liso,

Sapé e Coolapa, em São Sebastião do Paraíso, e ao envio dos laudos e relatórios

resultantes da fiscalização a essas Comissões.

Nº 5.262/2009, das Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e

de Participação Popular, em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Meio

Ambiente pedido para que se informe qual é o órgão ambiental responsável pela

fiscalização das Microbacias dos Córregos Liso, Sapé e Coolapa, em São Sebastião

do Paraíso, enviando-se a mesma informação à Prefeitura e à Câmara Municipal

desse Município. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 5.263/2009, das Comissões de Minas e Energia e de Defesa do Consumidor e

do Contribuinte, em que solicita seja encaminhado ao Ministério Público Federal

pedido de providências para a instauração de processo investigatório sobre abuso

que teria sido praticado pela direção da CeasaMinas ao contratar funcionários com o

objetivo de cooptar delegados às convenções municipal e estadual do PMDB; e para

que sejam cotejados os nomes dos contratados com os dos delegados. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.264/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Cohab pedido de providências para o aumento das metas física e

financeira da Ação 1001 - Programa Lares Geraes Habitação Popular, com vistas à

redução do déficit habitacional no Estado. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 5.265/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Reitor da Uemg pedido de providências para que seja viabilizada a

implantação de um câmpus no Município de Iturama. (- À Comissão de Educação.)

Nº 5.266/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja
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encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Social pedido de providências para

que seja garantida a aplicação de recursos na proteção especial nos Municípios que

tenham crianças e adolescentes abrigados em Teófilo Otôni, de forma a promover o

retorno dessas crianças e adolescentes a seus Municípios de origem. (- À Comissão

do Trabalho.)

Nº 5.267/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de providências para implantação da

rede de urgência e emergência em todas as regiões do Estado, em especial na região

do Jequitinhonha-Mucuri, e priorizar a criação do módulo de transporte de urgência e

emergência nesta região. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 5.268/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Centro Mineiro de Referência em Resíduos-CMRR-pedido de

providências para que seja dada especial atenção à capacitação dos catadores de

materiais recicláveis no que se refere à organização, gestão e comercialização de

seus produtos. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 5.269/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente pedido de providências para a adoção

de ações específicas para diagnóstico e combate à desertificação no Estado. (-

Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Comissão de Participação

Popular. Anexe-se ao Requerimento nº 5.174/2009 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.)

Nº 5.270/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Regional e ao Presidente da

Copanor pedido de providências para que seja dada especial atenção às aldeias

indígenas e comunidades quilombolas na implantação dos serviços relativos à Ação

1079 - Implantação e Operação dos Sistemas de Água e Esgoto - do Projeto 053 -

Vida no Vale - Copanor - do PPAG 2008-2011. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 5.271/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Educação pedido de providências para que sejam

criados programas de capacitação e incentivos profissionais destinados aos

professores que atuam nas escolas de tempo integral. (- À Comissão de Educação.)
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Nº 5.272/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Emater pedido de providências para a realização de cursos de

formação agrotécnica, no âmbito do Programa Ensino Técnico para o Agronegócio,

no Município de Dona Euzébia. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 5.273/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente pedido de providências para a

regionalização da execução orçamentária das metas da Ação 1068, do projeto

estruturador Resíduos Sólidos, para o ano de 2010, e a regionalização dessas metas

na proposta de revisão do PPAG para o exercício de 2011, dando especial atenção,

em ambos os casos, à região do Jequitinhonha-Mucuri. (- À Comissão de Meio

Ambiente.)

Nº 5.274/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior pedido de

providências para que seja dada atenção às deliberações do grupo a ser instituído

para debater a criação ou aprimoramento dos mecanismos de assistência estudantil

nas universidades estaduais.

Nº 5.275/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Educação pedido de providências para que seja

incluído o Município de Itapajipe nos convênios com o Estado para a construção de

novas escolas.

Nº 5.276/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Esportes e da Juventude pedido de providências para

que seja dado apoio à participação dos Municípios e instituições de ensino nos Jogos

Escolares de Minas Gerais - Jemg.

Nº 5.277/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Educação pedido de providências para a expansão e a

descentralização das atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Afrominas,

visando à implementação da Lei Federal nº 11.645, de 2008, que determina a

inclusão da história e cultura africanas, afro-brasileiras e indígenas nos currículos

escolares da rede estadual de ensino.

Nº 5.278/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja
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encaminhado à Secretária de Educação pedido de providências para que seja

aplicada a metodologia adotada no Programa 001 - Aceleração da Aprendizagem nas

Regiões Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce - nas escolas e

Municípios onde ocorrerem altos índices de distorção idade/série no ensino

fundamental.

Nº 5.279/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Cultura pedido de providências para a expansão do

Programa Centro da Juventude de Minas Gerais para outras regiões do Estado. (-

Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 5.280/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Social pedido de providências para

que seja fortalecido o papel da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para

Mulheres. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 5.281/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Esportes e da Juventude pedido de providências para

a construção de pista para saltos horizontais no Centro de Treinamento Olímpico e

Paraolímpico, objeto da Ação 1040 do Programa 027 - Minas Olímpica. (- À Comissão

de Educação.)

Nº 5.282/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

inclusão da região Centro-Oeste no Programa Poupança Jovem no exercício de

2011. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 5.283/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Esportes e da Juventude pedido de providências para

que se assegure o acesso e o uso do Centro de Treinamento Olímpico e

Paraolímpico, de que trata a Ação 1040, do Programa 027 - Minas Olímpica -, a todos

os atletas de rendimento.

Nº 5.284/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Educação pedido de providências para a compra de

alimentação escolar diretamente dos produtores da agricultura familiar. (- Distribuídos

à Comissão de Educação.)
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Nº 5.285/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Emater-MG pedido de providências para a implantação de tanques de

pasteurização em associações de produtores de leite no Estado, por meio da criação

de um projeto piloto no âmbito da Ação 1149 - Apoio à Implantação de Unidades

Coletivas de Processamento de Alimentos -, prevista no Programa Minas Sem Fome.

(- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 5.286/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do

Adolescente e ao Secretário de Desenvolvimento Social pedido de providências para

que seja dada prioridade à implantação dos Planos Estaduais de Erradicação do

Trabalho Infantil e Proteção do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescentes

Trabalhador, de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual, e de

Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente à

Convivência Familiar e Comunitária.

Nº 5.287/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado aos Secretários de Desenvolvimento Social e de Defesa Social pedido

de providências para que sejam elaborados e divulgados no “site” de cada Secretaria

relatórios gerenciais bimestrais sobre a execução de projetos e atividades dirigidos à

criança e ao adolescente no âmbito das ações que menciona, do Plano Plurianual de

Ação Governamental 2008-2011. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 5.288/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Esportes e da Juventude pedido de providências para

que seja realizada, no exercício de 2010, a reforma ou a adequação, no âmbito da

Ação 1214 - Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades

Físicas -, do Programa 027 - Minas Olímpica -, de pistas de " bicicross "- BMX. (- À

Comissão de Educação.)

Nº 5.289/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de

Desenvolvimento Social e ao Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

pedido de providências para que os idosos sejam atendidos nos telecentros. (- À

Comissão do Trabalho.)
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Nº 5.290/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

execução das atividades desenvolvidas pelos Núcleos de Atendimento às Vítimas de

Crimes Violentos - NAVCVs -, no âmbito da Ação 4132 - Proteção dos Direitos

Humanos e seu Acompanhamento e Avaliação. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 5.291/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Esportes e da Juventude pedido de providências para

que seja dado apoio técnico e financeiro na preparação, hospedagem, transporte e

alimentação de equipes e atletas em competições esportivas.

Nº 5.292/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Ciência,Tecnologia e Ensino Superior pedido de

providências para a construção de quatro prédios no Câmpus BH da Uemg.

Nº 5.293/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Educação pedido de providências para a ampliação,

com recursos do Estado, do recurso diário de repasse à cada aluno pelo Programa

Nacional de Alimentação Escolar - Pnae - e para que sejam as gestoras das unidades

da rede pública estadual incentivadas a adquirir produtos da agricultura familiar para

a elaboração da alimentação escolar. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 5.294/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Planejamento e Gestão pedido de providências para

que sejam revistos os critérios de concessão do auxílio-transporte. (- À Comissão de

Administração Pública.)

Nº 5.295/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Educação pedido de providências para que seja o

Programa de Implantação de Escolas Indígenas em Minas Gerais estendido a todo o

território mineiro e aos índios não aldeados e para que sejam realizados concursos

públicos para atender à demanda da educação indígena.

Nº 5.296/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Educação pedido de providências para a ampliação da

parceria do Estado com o Programa Profuncionário, do Ministério da Educação, e
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torne mais efetiva a execução da Ação 2018 - Desenvolvimento e Capacitação do

Servidor Público -, do Programa 701 - Apoio à Administração Pública -, do PPAG

2008-2011, no que concerne aos servidores administrativos da educação.

Nº 5.297/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Educação pedido de providências para tornar mais

efetiva a execução da Ação 2018 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor

Público -, do Programa 701 - Apoio à Administração Pública -, do PPAG 2008-2011,

de forma a atender os servidores administrativos da área da educação que

pretendam cursar o ensino superior.

Nº 5.298/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Educação pedido de providências para ampliar a

concessão de bolsas de estudos aos servidores administrativos da área da educação,

nos temos do Decreto nº 44.205, de 12/1/2006, que institui a Política de

Desenvolvimento dos Servidores Públicos.

Nº 5.299/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Planejamento e Gestão pedido de providências para a

implementação do Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais da

educação básica, nos termos da Lei nº 11.738, de 16/7/2008, a partir de janeiro de

2010.

Nº 5.300/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Educação pedido de providências para que seja

incluído, nos programas de formação e qualificação de professores, orientações

acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nº 5.301/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior pedido de

providências para a implantação de unidades da Uemg ou da Unimontes no Vale do

Jequitinhonha. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 5.302/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Copasa e à Arsae - MG pedido de providências para a elaboração de

estudos técnicos para instituir tarifa especial de menor valor para o pagamento do

serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, nas áreas de
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concessão da Copasa, para as instituições filantrópicas de longa permanência de

idosos e as casas-lares e a aplicação do subsídio pleiteado, caso se verifique

possível. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.303/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Instituto Mineiro de Agropecuária pedido de providências para a

implantação de certificação de origem e qualidade do queijo de Minas fabricado no

Estado como forma de favorecer a inserção desse produto nos mercados nacional e

internacional. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 5.304/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para que seja

ampliado o acesso dos trabalhadores da rede estadual de ensino ao Profuncionário e

ao Plano Anual de Desenvolvimento dos Servidores - Pades -, que integra a Política

de Desenvolvimento dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais. (- À

Comissão de Educação.)

Nº 5.305/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados à Defensoria Pública do Estado cópia do relatório da visita dessa

Comissão ao Presídio de São Joaquim de Bicas I, das filmagens realizadas durante a

visita e das cartas encaminhadas pelos presos e pedido de providências para que a

situação dos detentos acautelados na instituição, em especial dos que menciona, seja

analisada por meio de um mutirão e que as petições cabíveis junto ao Poder

Judiciário sejam elaboradas.

Nº 5.306/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhadas ao Secretário de Defesa Social, ao Juiz e ao Promotor de Justiça da

comarca responsável pelo Município de São Joaquim de Bicas e à Comissão

Especial de Execução de Penas do Conselho Nacional de Justiça, para tomada de

providências, cópias do relatório e anexos da visita realizada por essa Comissão ao

Presídio Regional de São Joaquim de Bicas em 14/10/2009.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, cujo

teor foi publicado na edição anterior.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Meio
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Ambiente, de Administração Pública, de Política Agropecuária, de Educação e de

Saúde.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Jangrossi.

O Deputado Vanderlei Jangrossi* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, telespectadores da TV Assembleia. Desde o início do meu mandato,

senti-me tocado com a situação da reforma agrária no País. Neste pronunciamento,

gostaria de externar minha posição a respeito do tema. Antes de discorrer sobre esse

tema, gostaria, neste final de ano, de relembrar as inúmeras audiências públicas que

realizamos na Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, da qual tanto me

honra ser Presidente. Entre os temas debatidos, falamos sobre a importância do café

na economia mineira e seus benefícios para a saúde; os impactos do etanol na

economia brasileira; a contribuição de Minas para a reforma do Código Florestal

Brasileiro - segundo notícias veiculadas na mídia, os Deputados membros da

comissão especial para emitir parecer sobre o projeto já receberam o nosso relatório,

estão estudando o assunto e acatarão as sugestões obtidas após o debate nesta

Casa. Fizemos também audiência pública para discutir a situação de comerciantes de

queijo minas artesanal do Ceasa-Minas, que, depois de alguns desdobramentos, já

se encontraram adaptados e com produtos de ótima qualidade para o consumidor. Os

produtores contam até com câmara de refrigeração para acondicionar seus produtos,

como queijo e a própria carne, que também será comercializada em futuro breve.

Realizamos audiência pública sobre crédito rural e seguro agrícola, temas muito

importantes para o nosso Estado, mostrando a importância do seguro para o produtor

rural, uma vez que o governo federal arca com 50%, o governo do Estado com 25%,

e o produtor com os outros 25%.

Também fizemos audiência pública para conhecer o programa de crédito do

comércio exterior, o panorama do agronegócio brasileiro; e debate sobre a criação de

peixes no Estado, por meio da aquicultura. Discutimos a situação das terras devolutas

do Estado e contamos com reuniões na Secretaria de Reforma Agrária para

estudarmos projetos de resolução que passam pela Comissão e que se encontravam

com irregularidades, que logo foram sanadas. Não nos podemos esquecer dos
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produtores de leite, que sempre estão em contato com o gabinete no intuito de

manter o leite com preço justo ao produtor. No final do ano passado, fizemos um

debate público para discutir a situação, até porque os produtores pediam o preço

justo do leite. Hoje, infelizmente o que mais falta aos nossos produtores é renda. Não

há preço justo em todos os setores, falta renda ao produtor, por isso, infelizmente, a

maioria deles está endividada, muitos perderam suas propriedades, alguns para os

bancos. É necessário fazer alguma coisa para encontrarmos o preço justo do leite e

de todos os produtos produzidos e comercializados em nosso Estado. Não podia

deixar de falar sobre as viagens que fizemos ao longo do trabalho. Fomos a Varginha,

no SOS Café; a Montes Claros, para conhecer a usina de biodiesel implantada nesse

Município; ao Jaíba, para conhecer a situação dos seus produtores e buscar a

melhoria do projeto de irrigação, o maior da América Latina; a Capelinha, para discutir

a situação dos comerciantes de pedra, areia e cascalho, que estavam sendo

multados até por desconhecimento da lei ambiental. Em apenas uma semana, graças

a Deus, foi celebrado um convênio com a Secretaria de Meio Ambiente, que muito

colaborou, por meio do Deputados Antônio Carlos Arantes, que esteve presente, e

conseguimos ajudar os munícipes e todos os produtores de Capelinha. Retomamos o

assunto da reforma agrária, um sistema de divisão de terras onde existem

propriedades particulares improdutivas que são compradas pelo governo a fim de

lotear e distribuir a famílias que não têm terras para plantar. Dentro desse sistema, as

famílias recebem terras e ganham condições para desenvolver o cultivo, por meio de

sementes, irrigação, eletrificação, financiamento, assistência social e consultoria.

A reforma agrária se faz necessária no Brasil, pois a estrutura fundiária do País é

muito injusta. Desde a antiguidade, com a colonização portuguesa, a metrópole se

dividiu em colônias e o acesso à terra foi dificultado para grande parte dos brasileiros.

O latifúndio se tornou padrão, gerando um sistema injusto de distribuição de terras.

Para corrigir essa distorção, o Brasil vem desenvolvendo um sistema de reforma

agrária. Com a reforma agrária também surgiu o Movimento dos Sem Terra - MST -,

que pressiona o governo com manifestações e ocupações para conseguir acelerar a

reforma agrária e garantir o acesso à terra. No entanto, nem sempre essas

manifestações são pacíficas, algumas vezes, dos confrontos resultam até vítimas de
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fatalidade. O processo de reforma agrária se dá por meio do Incra, órgão federal que

respeita a propriedade privada e os direitos constituídos. A correção da estrutura

fundiária, no espaço físico, e a reforma agrícola, que é atividade econômica e social,

são imprescindíveis para o desenvolvimento do País, dando oportunidade às

populações rurais mais carentes e condições de subsistência. No entanto, verificou-

se que alguns agricultores, aliás, algumas pessoas, de forma ilegal, estão sendo

pagas para tomar terras, mas possuem propriedades. Elas usam esse artifício para

vender as terras obtidas e fazem dessa prática um meio de sobrevivência desleal,

pois, agindo assim, acabam frustrando os produtores que realmente necessitam de

moradia.

Há poucos dias, Deputados, estive no Colégio Frei Orlando, a convite de alguns

valorosos alunos do 2º grau, para fazer um simulado de júri. O tema era reforma

agrária. Foi uma ação muito importante para o nosso país. Dois lados se dividiram

para defender dois pensamentos. Cabe lembrar que não significa que era o

pensamento que realmente cada um tinha, até porque foi feita uma divisão entre os

alunos. Um grupo convidou para fazer a defesa desse programa, desse sistema do

MST no País, em especial no nosso Estado, um integrante do MST, que era o Sr.

João Leite - aliás, Deputado Inácio Franco, não era o nosso Deputado, mas, por

coincidência, chama-se João Leite. Fizeram o convite a mim, como Presidente da

Comissão de Política Agropecuária, para dizer que hoje a maneira aplicada realmente

é inviável para o nosso país. Confesso que, quando estive lá, não sabia direito qual

seria o tema. Até os alunos me disseram que seria só para dar uma palavra e, em 10

minutos, já estaria dispensado e poderia ir embora. No entanto, isso não aconteceu,

pois esse simulado de júri durou aproximadamente duas horas. E foi muito

interessante. A discussão entre os alunos ficou muito acirrada. Uns defendendo o

Movimento, e outros tentando dizer que ele neste momento é um erro para o País,

que está em desenvolvimento, e é necessário haver cautela para fazer a reforma -

que, de fato, é.

Um grupo mostrou a reportagem em que o movimento destruiu uma plantação de

laranja no interior de São Paulo. O Sr. João Leite disse que foram apenas 500 pés e

que isso não significava nada. A justificativa para derrubar os pés de laranja era
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plantar feijão na área. Só que, na verdade, não foram 500 pés de laranja, mas

aproximadamente 5 mil, que foram destruídos sob o pretexto de se plantar feijão no

local.

Ele foi instigado por um grupo a responder a ação desarraigado do movimento. O

outro grupo pedia que ele confirmasse a importância do movimento. Um grupo

mostrou a gravação de áudio de um Deputado; aliás, foi o Deputado Domingos Sávio

quem fez a gravação com outros Deputados. Se não me engano, o Dalmo Ribeiro

Silva também fez gravação falando sobre a preocupação e a importância de

primeiramente se fazer a reforma agrícola no Brasil, para depois se fazer a reforma

agrária.

Chamaram-me para fazer rápida exposição da Comissão e fui instigado pelos dois

grupos: em um, para falar a respeito da importância da reforma agrária; em outro,

para falar também sobre essa preocupação dos moldes que hoje estão sendo

aplicados por esse grupo. O modelo de reforma em que esse grupo trabalha é, na

verdade, um erro, pois não coloca de volta ao campo o verdadeiro homem do campo.

Realmente muitas pessoas que fazem parte do movimento não têm aptidão para a

terra, Deputados Inácio Franco e Ronaldo Magalhães. Essas pessoas são chamadas

para fazer parte do grupo, acabam tomando posse da terra e não conseguem

produzir porque não têm aptidão para a terra.

Depois de mais de 2 horas de discussão, vem o veredicto, com a decisão do júri.

Havia noves jovens, Deputado Inácio Franco, que participavam do júri. Foi tamanha

minha surpresa; sabe qual foi o veredicto, depois de todas as disposições e de o

Deputado João Leite defender o sistema da reforma agrária? E falamos que o modelo

da reforma agrária hoje é inviável, por isso é necessário haver mudanças e termos

novo modelo. Nossa surpresa foi que, dos 11 garotos, tivemos o resultado de 11 a 0 a

favor dos integrantes do MST. Esse resultado nos surpreendeu. Se fosse meio a

meio, até entenderíamos, mas 11 a 0? Depois a Diretora veio conversar comigo e

tentou me convencer que foi devido à forma de atuação dos grupos que se deu o

veredicto. Realmente o outro grupo estava um pouco mais contundente ao fazer sua

defesa, e o grupo que mostrava que o modelo da reforma agrária atual não era viável

para o Brasil começou um pouco tímido. O resultado me causou surpresa, porém isto
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é o que se pensa, ou seja, as pessoas pensam mesmo e sempre vão para o lado

mais fraco, defendendo as pessoas desse lado. E é assim que funciona.

Deputado José Henrique, para se ter ideia, depois que terminou, fui para casa e

tentei dormir, no entanto não consegui. Levantei às 3 horas da madrugada para

meditar sobre o assunto e passei a escrever sobre o tema. É necessário aplicar o

zoneamento agrícola para dar condições ao homem do campo de ter renda e

subsidiar os implementos agrícolas, para ter competitividade na venda dos seus

produtos, já que alguns países detêm o monopólio de alguns implementos agrícolas e

subsidiam seus produtores, diferentemente do Brasil, onde não há subsídio algum.

Infelizmente nossos produtos são subsidiados por outro país, mas no Brasil não é

assim. Na verdade, quem cala consente, e quem fica calado acaba aceitando toda

esta situação. Portanto não podemos nos calar.

A CPI em Brasília foi criada exatamente por descaso, pois fazem o que querem,

uma vez que não há lei que corrija isso. No entanto a quem devemos o

desenvolvimento do nosso país? Recentemente, revista importante, de grande

circulação internacional, falou sobre o desenvolvimento do Brasil. Isso se deve a dois

fatores: primeiro, a criação do Plano Real; depois, a sorte do Presidente Lula em dar

continuidade ao governo FHC.

Isso mostra uma grande incoerência nos discursos, mas o importante é o resultado

que alcançamos. O Brasil é um país de grande potencial e conseguirá esse

crescimento por meio do desenvolvimento sustentável. Temos de discutir, sim, porém

chegar a um denominador comum para que, de fato, tenhamos a verdadeira justiça

social e não a injustiça social que tempos presenciado. Infelizmente, meu tempo

acabou. É só isso, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

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

Deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembleia. Queremos, mais uma

vez, cumprimentar os Agentes Penitenciários do Estado, demitidos por ora, mas, a

nosso ver, continuam como Agentes Penitenciários, pois a demissão é ilegal.

Queremos cumprimentar os Procuradores do Estado, que também se fazem
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presentes nas galerias, acompanhando a votação do Projeto de Lei Complementar nº

55, que certamente terá melhor acolhida por parte de todos os membros desta Casa.

Gostaria, Sr. Presidente, de iniciar dizendo que a situação dos Agentes Penitenciários

precisa ser resolvida o mais breve possível. Não é possível que o Secretário Maurício

de Oliveira Campos Júnior continue em uma posição que não permite o consenso e a

coerência, diria muito mais, que não permite o diálogo, para que as coisas avancem.

Vários Deputados já estiveram com o Deputado Mauri Torres, Líder do Governo, e

o Secretário Maurício de Oliveira Campos Júnior. O ato praticado foi falho, ilegal e

precisa ser corrigido. Por várias vezes já abordamos isso da tribuna. O processo

administrativo disciplinar, Deputado Carlos Pimenta, sequer foi instaurado, para dar o

direito ao contraditório e à ampla defesa e, após apuração, avaliar os fatos a fim de

saber se a falta cometida pelos Agentes deveria ser motivo de exoneração, de

rompimento do contrato. Não houve processo administrativo disciplinar, o que houve

foi demissão sumária. Agora o Secretário Maurício de Oliveira Campos Júnior fica

escolhendo quem retorna e quem não retorna. Inverteu-se todo o processo legal.

Primeiro condenamos e depois realizamos o processo para avaliar. Essa avaliação

também contraria os princípios norteadores da administração pública como o da

legalidade e o da impessoalidade. Portanto, não se pode fazer avaliações como estão

fazendo.

Gostaria, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de fazer um apelo ao Governador Aécio

Neves. Na verdade, gostaríamos de fazer o apelo ao Secretário Maurício de Oliveira

Campos Júnior. A posição irredutível relativa a um erro cometido pela sua

administração acaba causando desgaste ao próprio governo, porque a todo momento

esta Casa fica parada, com projetos obstruídos pela Oposição. Nesse aspecto, temos

razão. Não há outro mecanismo a não ser a obstrução. Isso se chama “law” para

quem opera o direito de freios e contrapesos. É a forma de exercer o conceito de

pesos e contrapesos. Ou se cumpre a lei da forma que deve ser cumprida ou

obstruímos a votação aqui. É óbvio que há vários projetos. Os Procuradores do

Estado também aguardam a votação do PLC nº 55, que vai contar certamente com o

apoio de todos os Deputados desta Casa, independentemente se da Situação ou da

Oposição. É bom que alguém alerte o Secretário de que está obstruindo a pauta da
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Assembleia com sua posição irredutível. E o pior: está irredutível em algo referente a

um ato ilegal. Está faltando um pouquinho de humildade ao Secretário Maurício de

Oliveira Campos Júnior porque, como ser humano, qualquer um está sujeito a falhas

e equívocos. Com o Secretário não poderia ser diferente. Falta humildade para

reconhecer que a demissão foi ilegal. Sendo assim, devem-se contratar todos, abrir a

portaria e o processo administrativo. Fico muito triste, Sr. Presidente, Deputado José

Henrique, e Deputado Doutor Ronaldo, colega do PDT, porque o governo vem

fazendo uma excelente gestão, especialmente no campo da segurança pública, o que

é indiscutível. Se eu fosse ocupar o meu tempo todo, não conseguiria relatar cada

medida que vem sendo tomada nessa área. São ações concretas, bem

fundamentadas, além de programas importantes aplicados ao longo de sete anos.

Infelizmente, esbarramos numa ação isolada e pontual do Secretário, que acaba

respingando no belo trabalho que o Governador vem desenvolvendo.

Outro assunto que quero abordar, Sr. Presidente, diz respeito às promoções no

âmbito da Polícia Militar. Já recebemos inúmeras reclamações no nosso gabinete.

Aliás, já conversei por telefone com o Cel. Renato, Comandante-Geral da Polícia

Militar. Em algumas turmas, especialmente de Capitães para Majores, estão

prevalecendo aqueles que nem sequer se sentaram no banco de uma viatura.

Deputado Doutor Ronaldo, conhecemos um pouco essa matéria. É muito triste ver

praça, Oficial, Sargento, Tenente ou Capitão que nunca tenha passado pelo banco de

uma viatura, foi chamado de carregador de pasta a vida inteira, ser promovido em

detrimento daqueles que estão na linha de frente, na área operacional, quebrando

pedras. Quem está na rua tem tudo contra si próprio. Todas as chamadas intempéries

parece que vão ao seu encontro: é o frio nas madrugadas dentro de uma

radiopatrulha ou fazendo policiamento a pé; é a chuva; é a poeira; é o sereno; é a

fiscalização da própria população; é a cobrança que ela exige, prisão, resposta; é a

fiscalização da Comissão de Direitos Humanos; é o Ministério Público; são as

sindicâncias; são os inquéritos policiais. Tudo isso é enfrentado por quem está na rua,

Deputado Doutor Ronaldo. Aquele que está atrás da mesa, com cafezinho e ar

condicionado, fazendo agenda de uma autoridade - às vezes apadrinhado de algum

Deputado ou Secretário -, costuma ter sua promoção mais rápido. Permitam-me
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manifestar minha opinião ao Comando-Geral da Polícia Militar. Em se tratando de

Polícia Militar, de Corpo de Bombeiros Militar ou de Polícia Civil, se há alguém que

deveria ter prioridade na promoção são aqueles que fazem a polícia acontecer

diuturnamente. Temos aqui três fichas de oficiais, três Primeiros-Tenentes que foram

preteridos. Para tristeza nossa, todos os três são da área operacional, oficiais da

turma de 2000, que passam por tudo isto nas ruas. São Primeiros-Tenentes há sete

anos. Um está em 3º lugar, não tem punição alguma, arranhão algum em sua ficha,

mas não foi promovido a Capitão. Foram promovidos 26 oficiais da sua turma. Ele é o

nº 3, e não foi promovido. Os promovidos foram outros apadrinhados. Por que este

sistema perverso permanece? Por que os mecanismos de promoção da Polícia Militar

permitem este tipo de promoção, chamada internamente de “furada de olho”? É muito

triste, Deputado Ronaldo João. Imagine, querido companheiro Braulio Braz, na sua

querida Sete Lagoas, em Muriaé, haver oficial na rua, de noite e de dia, dentro de

viatura, enfrentando assaltos a bancos, a padarias, a taxistas, com trocas de tiros,

correndo risco de morrer e, na hora de ser promovido, chega outro que estava na

área burocrática, sem arranhão algum, diferentemente daqueles que estão na rua e

têm, inclusive, sua pele queimada, e entra na frente?

Venho a esta tribuna para fazer apelo ao Comandante-Geral da Polícia Militar para

que priorize, em termos de promoção, aqueles que fazem a polícia acontecer de fato

e de direito, aqueles que estão dentro das viaturas, na área operacional. Esses

precisam ter prioridade, têm de ser vistos de forma diferenciada. Deveria existir

pontuação diferenciada para cada ano dentro de viatura, em virtude de risco de

morte. Temos registro, em nosso gabinete, de vários policiais que morreram porque

estavam diuturnamente dentro de viatura, atendendo a população. Enquanto esses

apadrinhados estão dormindo, os outros estão carregando a polícia nas costas.

Existe estudo, Deputado Ronaldo João, de Coronel da Polícia Militar de São Paulo,

chamado Cel. José Vicente da Silva Filho, ex-Secretário Nacional de Segurança

Pública, pessoa extremamente competente, com vários artigos publicados na área de

segurança, que diz que aqueles que estão nas ruas trabalhando diuturnamente são

preteridos em prol dos outros que ficam com o chamado “carregador de plástico” -

esse é o jargão usado dentro da caserna. É triste tomarmos conhecimento de oficiais



____________________________________________________________________________
2264

que deixaram de ser promovidos a Capitães: um é nº 3, outro nº 13, outro nº 14.

Promoveram 26 oficiais dessa turma a Capitão. Quantos passaram na frente? Por

que passaram? Porque tiveram apadrinhamento, não porque tinham pontuação

maior. Não tinham impedimento algum na ficha. As fichas estão aqui. É muito triste a

sistemática de promoção, a chamada “furada de olho”, enquanto aquele que ficou ali,

labutando noite e dia para atender a população, é preterido. E o pior é que, na

contagem da classificação, ele estava na frente.

Temos aqui casos de dois Majores que estão sendo promovidos a Tenente-

Coronel, pasme, Deputado Doutor Ronaldo, e estão à disposição do ex-Presidente da

República Itamar Franco há sete anos. Não tenho nada contra eles estarem à

disposição, pelo contrário, mesmo porque o ex-Presidente tem prerrogativas para que

fiquem à disposição, mas passar esses dois Majores à frente dos que estão na linha

de frente, entendo ser um crime contra o sistema de promoção da Polícia Militar.

Então, fazemos esse apelo não só em relação a esses dois casos. Há Capitães na

Polícia Militar hoje que estão com 11, 12, 13 anos nessa patente e não foram

promovidos a Major. Quando vamos aprofundar, é porque fulano tinha um padrinho,

beltrano tinha outro padrinho, e eles ficaram a ver navios.

Quero fazer um apelo ao Cel. Renato Vieira de Souza. Conheço-o por ser meu

contemporâneo à época ainda em que servíamos no Batalhão de Choque,

especialmente nas Companhias Rotam. Sei que ele serviu nas ruas há muito tempo,

desde quando Tenente até ao posto de Capitão. Faço esse apelo para que ele,

realmente, nessa nova listagem que sairá entre hoje, amanhã ou no final desta

semana, reveja esses pontos e contemple aqueles que estão realmente dando duro e

fazendo a segurança da população de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente, Deputado José Henrique, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, estamos com mais de dois dias de deliberação, aqui na

nossa Assembleia, arrastando alguns assuntos que, realmente, merecem o nosso

comentário, assim como mereceram o comentário do Deputado Sargento Rodrigues.

A questão dos Agentes Penitenciários está ainda sem resolver, com o compromisso

de solução até o dia 23 de dezembro. Lamentavelmente, fugirá ao nosso
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acompanhamento. O Bloco PMDB-PT-PCdoB tem-se colocado em obstrução em

razão desse assunto, mas não podemos indefinidamente permanecer com as

reuniões abertas apenas para resolvê-lo. Assuntos outros existem, como o PLC nº

35, não citado aqui ainda, mas citado por mim em várias oportunidades, que diz

respeito aos precatórios dos velhinhos. Lamentavelmente, ainda não temos solução

também, embora saibamos da existência em caixa, em conta específica do Banco do

Brasil, portanto fora da estrutura do caixa do Tesouro estadual, dos recursos

necessários para esse pagamento, os quais dizem respeito a depósitos judiciais que,

legalmente, podem ser movimentados para pagamento de precatórios.

Lamentamos também situações que temos visto. É preciso que no próximo ano nos

dediquemos à melhora das condições salariais das nossas professoras, dos nossos

professores, para dar mais dignidade a essa carreira. Ressaltamos o que disse o

Deputado Sargento Rodrigues. Realmente, na área de infraestrutura, nos

investimentos da melhoria de todas as estruturas, tanto educacionais quanto

prisionais, Minas avançou muito, mas a questão salarial, seja a dos Defensores

Públicos, seja a dos Procuradores do Estado, tudo isso deve ser motivo de

preocupação nossa nas férias, para que venhamos acertando esses detalhes, esses

assuntos, pelo menos na nossa cabeça, para debatermos com o governo já no início

da próxima legislatura.

A nossa preocupação neste momento é de pelo menos deixar, por meio da TV

Assembleia, a imagem de que este Parlamento se preocupa com as grandes

questões, não apenas as de Minas, dos nossos Municípios, das nossas paróquias,

mas também com as questões nacionais. Venho-me dedicando, em parte, pelo

menos no meu trabalho, à discussão desses temas maiores, à questão da não

funcionalidade da nossa Constituição Federal, dos defeitos que ela não tem corrigido

ao longo de tantos anos.

Desde 1989 até 2009 - quase 20 anos e meio -, estamos com cerca de 140 artigos

sem regulamentação, o que prejudica não apenas a vida do cidadão, mas também o

desempenho das estruturas estatais. Os vários Estados brasileiros e os Municípios

têm sérios prejuízos em razão da não correção das anomalias criadas pela

Constituição de 1988. A Constituição Cidadã foi um sonho, um momento importante,
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visto que, naquele momento, estávamos saindo de um processo ditatorial, e era

preciso, realmente, enfatizar a questão dos direitos trabalhistas, dos direitos

humanos, dos direitos da criança e do adolescente. Porém é lamentável não termos,

na nossa Constituição, os deveres relativos aos direitos configurados em cada texto

constitucional.

Por outro lado, se a Constituição integrou o Município como membro da Federação,

não lhe deu a estrutura para automanter-se, tendo em vista a divisão do bolo

tributário nacional. Continuamos dentro da perspectiva de que 70% de tudo que se

arrecada neste país vai para os cofres do governo federal; 24%, para os governos

estaduais; e apenas 6%, para os Municípios, onde a vida acontece em toda a sua

extensão, desde o nascimento até a morte, passando pelo trabalho e pela produção.

Isso tem sido o tema do discurso de muitos políticos ao longo dos anos, no entanto

não conseguimos mudar. E é lamentável dizer que, de nossa parte, pouco pode ser

feito, além da manifestação, pois isso depende muito do Congresso Nacional, cujas

vagas e cargos, lamentavelmente, têm sido preenchidos por pessoas que ainda não

se embriagaram do verdadeiro espírito cívico de dar a este país normas jurídicas

mais serenas, tranquilas, diretas e menos detalhadas, deixando para a legislação

pertinente, complementar, os detalhes do que se acertaria no dia a dia devido às

mudanças que acontecem a cada instante, na velocidade em que se processam. É

preciso, então, deixar que a Constituição trate dos grandes temas, das grandes

normas, e que a regulamentação desses detalhes seja feita amiúde pelas Casas

Legislativas deste país. Dos mesmos equívocos e erros em nível federal, está

inebriada a própria Constituição mineira, que precisa sofrer transformações. O

primeiro aleijão, o primeiro grande defeito das nossas Constituições, tanto a Federal

quanto a Estadual, é a falta de condição ao parlamentar de poder definir assuntos um

pouco mais importantes. É preciso relativizar, pelo menos, a questão de o Deputado

poder, de fato, apresentar projetos que gerem despesa, desde que justificada do

ponto de vista da estatística dos números que se apresentam nos orçamentos anuais

e nos planos plurianuais de cada ente federado, seja Município, seja Estado, seja

União.

Isso me preocupa muito, pois nossa democracia é jovem e tenra, saída de uma
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ditadura recente. A juventude atual não tem sequer a noção de que ontem, antes de

eles nascerem ou quando ainda tinham 3 ou 4 anos, vivíamos sob a ditadura. Não há

uma percepção clara da história deste país e não se buscou, dentro dessa

percepção, transferir a essa geração - depois de acabarem com as aulas de

educação cívica e OSPB e tirarem da escola o ensinamento de como o País funciona

- quais são suas leis e um pouco de sua política. Tirou-se da juventude a percepção

de em que país vivemos. É muito fácil e tranquilo vivermos com os nossos celulares,

conversando. Estamos na era do celular, do “blog”, do “twitter”, do computador, da

internet. A cada dia, estamos alienando-nos mais, especialmente a nossa juventude,

que está sem entender como o País funciona e o que cada cidadão que é nomeado

por meio do voto deve fazer para ocupar este ou aquele posto em nível estadual,

federal ou municipal.

Sr. Presidente, a nossa preocupação neste fim de ano é que, ao encerrar os

trabalhos legislativos, precisamos mostrar - e é preciso que a Assembleia, por meio

de sua diretoria, promova isso - o grande trabalho realizado pelo Legislativo mineiro,

ousando em muitos pontos, fazendo alterações profundas na legislação do Estado

procurando ajustá-la, mas reconhecendo também que deixamos de fazer uma série

enorme de mudanças que poderiam ser feitas este ano e que temos de nos

comprometer a fazer no próximo ano.

O Brasil está vivendo um momento especial, um momento em que o Chefe de

Governo detém um potencial fantástico de aprovação junto à opinião pública - em

torno de 80% -, o que lhe dá o direito de usar expressões às vezes até inoportunas,

mas que são expressões usadas na própria linguagem popular. Temos essa

característica de uma sucessão em que se tenta a transferência de voto por meio do

gigantismo que se criou dessa imagem bastante hitleriana de colocar o Presidente

como um semideus.

Na verdade, Sr. Presidente, neste próximo ano, políticos que somos, temos de

avaliar todas essas coisas que estou relatando e tentar fazer com que nosso povo

compreenda a necessidade de raciocinar e medir cada gesto, cada passo na direção

da eleição dos seus representantes. Minas Gerais tem dado exemplo para o Brasil de

qualidade de legislação, de qualidade de atuação do seu governo. No entanto,
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estamos limitados, parametrizados por aquilo que a Constituição Federal nos limita.

E, sem pensarmos um pouquinho mais alto, sem tentarmos influir no processo

nacional, não haveremos de conquistar o que o Estado necessita. Digo isso em razão

da situação de miserabilidade em que se encontram os Municípios mineiros, e

também brasileiros, acondicionados, dentro do sistema federativo, como entes da

Federação, mas o ente miserável, o pedidor de esmola, aquele que necessita a todo

instante pedir um favor do governo do Estado ou do governo federal, buscar

estruturar-se - e vimos até de bom grado a medida tomada pelo Congresso

recentemente de amenizar um pouquinho a Lei de Responsabilidade Fiscal devido à

crise financeira que se abateu sobre os Municípios.

Sobretudo, é preciso refletir: devemos efetivamente manter essa estrutura de

distribuição de receita do governo federal em relação a Estados e Municípios? Deve o

Estado permanecer repartindo apenas 25% daquilo que se arrecada de ICMS para os

Municípios? Devemos continuar mantendo essa relação de dependência do Município

com o Estado, do Município com a Federação? Devemos manter o Estado também

pedinte, esmoler, à busca de recursos federais para realizar suas obras? Será que

pensamos bem sobre isso? Será que os nossos professores introduziram nas aulas

de História - já que não há mais OSPB - algumas noções de democracia, de

funcionamento da estrutura de governo, para que as pessoas comecem a raciocinar,

discutir e olhar de fato quais são os erros que estamos cometendo?

Tenho absoluta convicção, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de que tenho tentado,

na orientação dos meus discursos, das minhas falas, colocar alguma forma de

provocação para que pensemos um pouquinho sobre o nosso país, sobre o nosso

Brasil, sobre o futuro das atuais gerações. Os homens e as crianças de hoje precisam

encontrar, no governo e nos representantes do povo, pessoas que possam acicatá-

los para que eles busquem efetivamente informar-se, e não desinformar-se, como

parte da mídia faz neste país. Informar-se mais positivamente sobre a atuação dos

órgãos de representação, seja a Câmara de Vereadores, seja a Assembleia

Legislativa, seja a Câmara Federal, seja o Senado da República. E nós que estamos

aqui na Assembleia de Minas, que já estivemos no Congresso Nacional, sabemos

muito bem a importância que há em discutir, rediscutir e colocar prioridade na
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discussão da efetiva ação do chamado voto distrital.

Tenho me batido por isso, assim como pelo tema que abordou aqui o Deputado

Vanderlei Jangrossi, quando fala que a reforma agrária é necessária, mas que o MST

está pegando dinheiro das ONGs para invadir terras produtivas. Tudo isso seria

resolvido se houvesse uma busca da municipalização das ações e a transferência

dos recursos competentes para essa municipalização. Já dei aqui vários exemplos.

Como Presidente da Amuc da minha região, consegui em apenas um ano fazer seis

assentamentos rurais tranquilos, sem brigas, sem guerras. A reforma agrária precisa

ser municipalizada para que deixe de ser um cancro, um problema ou instrumento de

pressão política de grupos como o MST.

Da mesma forma, é preciso reduzir a dependência do Município do Estado, do

Município do governo federal, porque esse fechamento de poderes, até mesmo na

questão da legislação, coíbe-nos de atuar mais fortemente na defesa dos interesses

do nosso povo. O que peço, Sr. Presidente, é que reflitamos sobre esses assuntos

para que, no futuro, essa geração de políticos não seja culpada de não ter advertido,

de não ter levantado a questão, de não ter falado sobre esse assunto, de não ter

acicatado a juventude para que nos ajude a forjar um tempo novo, diferenciado, uma

representação um pouco mais séria, um pouco mais objetiva. É preciso que se pense

no Brasil que será feito agora para aqueles que virão depois de nós. Essa é a nossa

preocupação: a preocupação com o futuro, porque a nossa presença, o nosso dia a

dia já está todo almofadado, acertado, consertado, mas a juventude está precisando

de um norte, de um horizonte. E não enxergo esse horizonte se nós, atuais

legisladores, atuais membros do Poder Legislativo, não oferecermos a eles a

oportunidade de abrir uma nova forma de ver as coisas. Por isso, não podemos nos

acomodar nem ficar sossegados em nossa posição. Devemos estar preocupados sim,

porque o trabalho que fazemos hoje é para aqueles que virão depois de nós. E essa é

a nossa preocupação. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

servidores da Assembleia, imprensa presente, amigos que nos acompanham das

galerias - aqui também manifesto minha solidariedade às lutas de vocês - e aqueles
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que nos acompanham pela TV Assembleia, que hoje abrange centenas de Municípios

do nosso Estado de Minas Gerais, boa tarde.

Sr. Presidente, inicio minhas palavras nesta tarde comunicando àqueles que ainda

não tiveram a notícia sobre o falecimento do nosso querido D. Arnaldo Ribeiro,

mineiro de Belo Horizonte, uma das pessoas mais conhecidas, respeitadas e

queridas, não só do meio eclesiástico, mas de toda a sociedade de Minas Gerais pelo

bem que realizou em sua vida. Ele morre antes de completar seus 80 anos. Nasceu

em 1930; em 1954, foi ordenado sacerdote; e, em 1965, sagrado Bispo. Seu corpo

está sendo velado justamente na Paróquia Nossa Senhora das Dores, em Belo

Horizonte, onde aconteceu a ordenação episcopal do Arnaldo, conhecido por todos

nós, uma grande referência, um dos Bispos que mais incentivou novas vocações,

conhecido também pela sua seriedade, seu entusiasmo e seu compromisso,

percorrendo todo o Brasil, sendo Arcebispo emérito de Ribeirão Preto. Estava no

Hospital Madre Tereza, onde faleceu no dia de ontem.

D. Arnaldo teve papel fundamental no trabalho da Arquidiocese de Belo Horizonte;

foi Vigário-Geral da Arquidiocese de Belo Horizonte, durante longo período. Sr.

Presidente, foi D. Arnaldo quem coordenou todo o trabalho da Comissão que

preparou a vinda do Papa João Paulo II, em 1980, ao Brasil. Naquela ocasião, o Papa

esteve em Belo Horizonte, quando fez aquele discurso tão famoso na Praça do Papa.

D. Arnaldo, nos momentos principais da trajetória da nossa igreja aqui, em Minas

Gerais, em São Paulo, em Ribeirão Preto, mas também em todo o território nacional,

pela sua atuação junto à CNBB, foi das figuras mais importantes, que deixará não só

saudades, mas também inúmeras recordações e lembranças. Todas positivas, de

grande expressão. Fica aqui nossa homenagem a D. Arnaldo, que viveu sua vida

intensamente a serviço dos outros e hoje, com certeza, poderá colher estes frutos em

lugar onde não há mais choro, lágrimas e dor.

Sr. Presidente, por falar do Arnaldo, ao final deste ano de 2009, temos feito reflexão

sobre o que nos foi proposto logo no início do ano, com o lançamento da Campanha

da Fraternidade, concomitantemente com a entrada da Quaresma, que propunha a

toda a sociedade reflexão muito importante. A Campanha da Fraternidade de 2009

trouxe um tema que diz respeito a todos, sobretudo nós, que somos representantes
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do povo, parlamentares eleitos pelo povo. O tema da Campanha da Fraternidade de

2009 era “Fraternidade e segurança pública”; o lema era “A paz é fruto da Justiça”.

Apesar de, para muitas pessoas, passar a impressão de que a Campanha da

Fraternidade termina todo o seu trabalho, os seus estudos, o texto-base proposto

anualmente pela CNBB, que tinha como membro efetivo D. Arnaldo, com a

Quaresma, isso não é verdade. Durante todo o ano, em toda a sociedade - é

contribuição que a CNBB traz a toda a sociedade e ao poder público principalmente -,

são realizados inúmeros encontros, reuniões e simpósios, enfim, reflexões sobre o

tema proposto pela Campanha da Fraternidade. Durante todo este ano de 2009,

estivemos acompanhando aqui, e mesmo em Brasília, onde é a sede da CNBB,

essas reflexões sobre a segurança pública, ou seja, fraternidade e segurança pública.

Uma das vertentes desse estudo e dessa reflexão é justamente o sistema prisional no

que diz respeito à avaliação da recuperação dos que estão privados de liberdade, do

caminho trilhado por aqueles que, por cometerem delitos, acabam sendo

encarcerados ou privados de liberdade e têm seu futuro incerto ou até mesmo certa

falta de esperança. Portanto, a CNBB nos propôs que refletíssemos, entre tantos

temas que dizem respeito à segurança pública, sobre o sistema prisional brasileiro e

as demais formas de recuperação e de reinserção daqueles que estão privados de

liberdade ao seio da sociedade e à sua família.

Nós participamos diretamente não só da Campanha da Fraternidade junto à CNBB,

mas também de uma realidade que, hoje, Minas acaba olhando com um cuidado todo

especial: a realidade das drogas. Ainda acompanhamos diariamente a problemática

das comunidades terapêuticas, das fazendas de recuperação ou das clínicas de

reabilitação e recuperação de dependentes químicos, usuários de álcool e outras

drogas. São quase 300 entidades em Minas Gerais que hoje buscam se equipar e se

adequar à Anvisa para receber pessoas que desejam sair do vício das drogas e

atender às necessidades delas.

Confrontando a proposta da Campanha da Fraternidade, que aborda o sistema

prisional, com a realidade dessas comunidades terapêuticas, percebemos uma

grande fonte de esperança. Hoje, no final do ano, com a votação do Orçamento,

avaliando e analisando tudo o que foi abordado, temos de reconhecer que as
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pessoas precisam de recuperação para novamente serem inseridas na sociedade,

assim como a sua família. É preciso dar a eles a possibilidade de voltar ao mercado

de trabalho, a possibilidade de um emprego. Essa é a solução para a realidade da

nossa sociedade como um todo.

As comunidades terapêuticas têm tido ajuda e apoio muito grandes de nosso

Governador, Aécio Neves, e de nosso Vice-Governador, Antonio Anastasia, tanto é

que tiveram um crescimento considerável, na qualidade e na quantidade, sobretudo

na capacidade de atender com qualidade às famílias que muitas vezes chegaram até

lá por meio de nós, parlamentares. Por exigência da Anvisa, muitas delas tiveram

fechamento quase que iminente, mas, graças a Deus, a maioria delas “correram atrás

do prejuízo” e, graças a nossas emendas parlamentares, puderam equipar-se ou se

adequar, para terem condições de continuar trabalhando e realizando a sua função

de recuperar e reintegrar esses jovens, essas pessoas que cometeram delitos,

usuárias de drogas e de álcool.

O tema da Campanha da Fraternidade de 2009 foi um dos mais importantes dos

últimos anos. Toda a sociedade deve fazer essa reflexão até o dia 31 de dezembro, já

que, no início do ano, passado o carnaval, no início da Quaresma, a CNBB nos

proporá novo tema mostrando que precisamos estar voltados ao bem comum em

todo trabalho que é desenvolvido nas empresas, na economia, de modo geral, pelo

bem da sociedade. Ainda é tempo de refletirmos sobre a situação dos que estão

privados da liberdade.

No ano de 2007, apresentei nesta Casa, logo no início dos trabalhos da 16ª

Legislatura, o Projeto de Lei nº 1.957/2007, que tratava justamente da assistência às

gestantes privadas de liberdade, muitas delas como consequência de drogas. Neste

ano, tivemos a alegria de esse nosso projeto vir ao Plenário, em 1º turno, ser

aprovado e voltar ao Plenário em 2º turno, para ser aprovado e sancionado pelo

Governador Aécio Neves. Converteu-se na Lei nº 18.029, a lei que trata justamente

da assistência às gestantes privadas de liberdade.

A sensibilidade do Governador Aécio Neves e do governo de Minas Gerais também

proporcionou que, enquanto acompanhávamos a tramitação do projeto, analisávamos

e debatíamos, por meio de reuniões e audiências públicas, a importância da
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elaboração desse projeto, fosse criado e inaugurado o Centro de Referência à

Gestante Privada de Liberdade em Vespasiano, na MG-10. Esse centro hoje

acomoda 50 gestantes, lactantes ou mães de crianças de até 2 anos de idade, que,

por algum motivo, foram privadas da liberdade. Finalizando, neste ano, terceiro ano

da nossa legislatura, quero parabenizar o Governador Aécio Neves pela sensibilidade

de também, por meio de uma análise de nosso projeto de lei, ter criado esse centro

de referência, que hoje, com certeza - todos os meios de comunicação já noticiaram -,

como diz o nome, é uma grande referência para o Brasil, como tantas políticas

públicas em Minas Gerais.

No próximo dia 23, Sr. Presidente, estaremos com a comunidade Mundo Novo e

com a Canção Nova no Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade,

fazendo o Natal das presas. Lá é realmente o lugar mais adequado para aquelas

mulheres que estão grávidas, amamentando ou com filhos de até 2 anos ficarem, a

fim de darem melhores condições a seus nenéns e um futuro diferente para sua vida.

Ali também é um lugar favorável para que as mães reflitam sobre o seu passado e

tenham maior possibilidade de ser reintegradas na sociedade. Deixo aqui essa minha

reflexão, a partir do que nos propôs, neste ano, a Conferência Nacional dos Bispos do

Brasil - CNBB -, com o tema “Fraternidade e Segurança Pública”, da Campanha da

Fraternidade. É um tema que todos deveríamos ter discutido, estudado, refletido com

muito carinho e cuidado, porque trata não só da situação de pessoas que estão em

vulnerabilidade social, de pessoas que estão privadas de liberdade, mas também da

realidade do futuro de toda a sociedade, porque, quando os condenados cumprem a

pena, eles voltam, de alguma maneira, para a sociedade. Se eles não estão

recuperados, regenerados, é um mal maior ainda para a convivência de toda a

comunidade. Portanto o Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade é

muito especial.

Continuamos a nossa luta pelas causas em defesa da vida, sob a orientação da

CNBB, que sempre nos propõe algo que engrandecerá e ajudará a Nação. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
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O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, colegas Deputadas e Deputados,

todos os que nos acompanham aqui na Casa do povo mineiro ou que nos assistem

pela TV Assembleia, boa-tarde. Inicialmente, quero congratular-me com o Deputado

Eros Biondini, colega de Parlamento e de profissão, colega e irmão de fé. Manifesto

não só o meu aplauso, mas também a minha total identidade e afinidade com esses

propósitos. Sabemos da importância de nós, católicos, que temos a responsabilidade

de representar o povo mineiro, sermos capazes não só de nos manifestar, mas

também agir em sintonia com princípios fundamentais da nossa fé e com o dom da

vida - maior de todos eles -, tendo o compromisso de defender a vida. Esteja certo,

Deputado Eros Biondini, de nosso apoio a essa causa.

Quero, Sr. Presidente, aproveitando o pouco tempo que ainda temos para debate

nesta tarde, manifestar não só o nosso reconhecimento, o nosso respeito, mas

também o nosso entendimento de que é, sim, fundamental a valorização da

Defensoria Pública, instrumento fundamental no Estado de Direito para que a Justiça

seja acessível a todos.

Desde que cheguei a esta Casa, há sete anos - já estou em meu segundo mandato

-, tive a clareza de defender, apoiar e lutar pelo fortalecimento da Defensoria Pública.

É sempre bom lembrar isso; é um gesto de reconhecimento não só ao Governador

Aécio e aos colegas que votaram conosco vários avanços, mas também

principalmente aos Defensores que, por meio de suas entidades de classe,

especialmente a Associação dos Defensores do Estado de Minas Gerais e a

Defensoria-Geral do Estado, que trabalham buscando sintonia. Esses, sim, são os

grandes guerreiros na luta pelo fortalecimento da Defensoria, ideia com a qual

comungamos e à qual procuramos dar apoio neste Parlamento. Assim, o orçamento

da Defensoria, que ainda está muito longe do necessário, cresceu de maneira

bastante significativa nesse período, passando a ser cerca de cinco vezes maior. A

mesma situação ocorre em relação à carreira, que não tinha sequer o marco histórico

da estruturação independente da Defensoria Pública, que passamos a ter.

Mas não é admissível que ainda tenhamos este abismo, esta disparidade tão

grande entre os profissionais operadores do direito, de modo especial entre aqueles

que defendem o cidadão que não pode pagar pela assistência jurídica e aqueles que
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acusam. O Ministério Público e a Defensoria Pública trazem consigo missões

igualmente nobres e que requerem o mesmo nível de preparo, formação, atualização

e investimento na carreira - embora, em algum momento, se possa dizer que uma

seja menor ou maior para este ou para aquele. Mas as realidades que vivem são

extremamente distintas. De qualquer forma, não vamos nos ater a isso, até porque

todos sabem o quanto sou também defensor do Ministério Público, a fim de valorizá-

lo. Não tenho dúvida de que não podemos falar em Estado de Direito e em

democracia sem termos um Ministério Público forte. Com isso não quero falar de um

Ministério Público autoritário. Longe disso; aliás, já fiz debates calorosos aqui,

procurando chamar à reflexão, à luz do ambiente democrático, aqueles que querem

colocar-se acima do bem e do mal. Quando me refiro a um Ministério Público forte,

estou querendo que tenha sua independência, sua autonomia e sua estrutura

operacional.

Portanto, vamos parar com essa desnecessária comparação, porque são

instituições igualmente valorosas e imprescindíveis para a vida democrática; no caso

da Defensoria, de modo muito claro e direto, para que haja justiça para todos. Por

mais de uma vez fiz uma comparação que, à época, pelo que me lembro, os

representantes da Defensoria Pública acharam muito apropriada, embora hoje já seja

um pouco rotineira: referia-me à Defensoria Pública dizendo que ela é o SUS da

Justiça. Alguns, que fazem uma leitura rápida das dificuldades do SUS, têm uma

postura crítica em relação a ele. Mas não me canso de dizer o contrário. Aliás, fiquei

feliz em ouvir hoje o Deputado Adelmo, do PT, dizer mais ou menos o seguinte: ele

entende que a criação do SUS foi uma das maiores contribuições da história recente

da nossa democracia, para o Brasil e para o mundo; é um exemplo para a

humanidade. Embora ainda tenhamos muitas limitações na capacidade de

atendimento ao povo, é algo concebido sob o princípio do tratamento igualitário e do

controle social, com a comunidade acompanhando a aplicação dos recursos por meio

dos conselhos municipais e da articulação entre Município, Estado e União. E a

Defensoria Pública deve cumprir este papel de ser um instrumento a favor da vida,

até porque não se pode conceber a vida sem liberdade e sem que estejam

assegurados os direitos da pessoa.
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A vida não é a simples presença de células que se multiplicam ou se manifestam de

maneira a fazer com que percebamos que ali há vida orgânica ou física. É

inconcebível para nós, seres humanos, para os cidadãos, especialmente, conceber a

vida sem justiça, sem liberdade ou direitos respeitados. Como se pode pensar em

uma sociedade organizada se um cidadão, que já é excluído materialmente da

satisfação da maioria das necessidades para se ter uma vida digna; que não tem

direito sequer ao trabalho, por meio do qual possa ter moradia, acesso aos bens

essenciais de consumo, inclusive ao alimento, diante da mão da Justiça, não tem

como se defender, não tem como fazer valer o seu direito de defesa?

A Defensoria Pública, portanto, é muito mais do que uma retórica ou uma criação

do Estado para aliviar a consciência dos governantes. A Defensoria Pública deve ser

a garantia da vida com justiça. Por isso eu a comparo com o SUS da Justiça: é

aquele lugar em que o cidadão pobre ou remediado, que não pode pagar pela

assistência jurídica particular, procura um socorro jurídico para fazer valer um direito

seu ou livrar-se de uma condenação que considera injusta. É essencial, e ainda

temos muito que caminhar.

Não poderia deixar de trazer minha palavra de solidariedade, respeito e valorização.

Mas essa palavra também traz, como sempre trouxe - não é uma incoerência -, o tom

da busca do diálogo e do entendimento. Às vezes, pode vir a sensação de que não

há mais o que buscar pelo entendimento. Isso é a desistência da vida, da crença, da

confiança, da esperança. Isso não passa pela minha cabeça nunca, não é do meu

espírito. Sempre carrego comigo a esperança, a confiança, a fé na vida e a luta por

dias melhores. E ela deve ser conquistada pelo entendimento, pelo diálogo, pelo

debate à exaustão.

Portanto, quero deixar não só a minha solidariedade, mas minha disposição de

buscar a construção do entendimento entre os nossos Defensores Públicos e o

governo do Estado. E há indicativos que nos favorecem muito nessa linha da

esperança e da busca do diálogo. Como disse no início da minha fala, ao longo da

história da Defensoria Pública em Minas Gerais, o governo que melhor a atendeu foi

o governo Aécio Neves. Os próprios Defensores concordam com isso. Não que essa

retórica, essa assertiva nos dê conta de que está tudo bem. Não é isso que estou
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dizendo. Estou falando de um governo que multiplicou por cinco o orçamento;

portanto, houve um crescimento de 400% em um período em que a inflação não deve

ter alcançado, de forma cumulativa, 20%. Então, tivemos um crescimento real do

orçamento como nunca se viu na história de Minas. Tivemos concurso e temos

autorização de novo concurso para que a Defensoria possa ampliar seus quadros, e é

preciso fazê-lo. Tivemos a regulamentação e um marco legal para a carreira e para a

existência da Defensoria. Houve avanços, e isso é um estímulo à nossa luta pelo

entendimento. É claro que isso não invalida a necessidade de alertar, e estamos

vendo os Defensores em processo de paralisação, mas esta não pode ser seguida de

radicalização por parte de nenhum dos lados. A busca do entendimento deve

prevalecer, até porque não podemos prescindir do serviço dos nossos Defensores

nas diversas comarcas.

Audiências estão deixando de ser realizadas, e cidadãos, deixando de ser

assistidos. Ainda hoje, são realizadas de forma muita precária, pela ausência de

número suficiente e de motivação, pelas questões salariais e pela disparidade

enorme entre os que têm de se enfrentar no debate, para que a justiça seja exercida

plenamente - Defensores, acusadores, magistrados. Nós, representantes do povo,

não podemos ignorar o problema. Isso não é do meu feitio. Todos sabem que tenho

relação de lealdade com o nosso Governador Aécio Neves e com o Vice-Governador

Anastasia. Como disse e reitero, sou testemunha de que o governo Aécio Neves tem

apreço e respeito pela Defensoria Pública, demonstrando-o com atitudes práticas.

Mas, em razão de ser leal, não posso ser omisso com relação a tema que me

preocupa. É preciso avançar mais. Espero que 2010 seja marcado por mais avanço

para essa área, fundamental no Estado de Direito. Ele tem de ser marcado por mais

crescimento no orçamento da Defensoria, por concurso público que leve mais

Defensores às comarcas de Minas Gerais e pela busca de maior valorização dos

profissionais. Obviamente, devemos construir esse avanço por meio do diálogo e do

entendimento. É esse o nosso posicionamento, Sr. Presidente, e lhe agradeço a

tolerância por ter excedido meu tempo por alguns minutos.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
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1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada 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 requerimentos. Estão

abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 5.305 e 5.306/2009,

da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Meio Ambiente - aprovação, na 30ª Reunião

Extraordinária, em 15/12/2009, dos Requerimentos nºs 5.174, 5.178, 5.190 e

5.192/2009, da Comissão de Participação Popular; e rejeição do Requerimento nº

5.197/2009, da Comissão de Direitos Humanos; de Administração Pública -

aprovação, na 31ª Reunião Ordinária, em 15/12/2009, do Requerimento nº

5.124/2009, da Comissão de Segurança Pública; de Política Agropecuária -

aprovação, na 37ª Reunião Ordinária, em 15/12/2009, dos Projetos de Lei nºs

3.701/2009, do Deputado Wander Borges; 3.933/2009, do Deputado Mauri Torres;

3.936/2009, do Deputado Djalma Diniz, e 3.961/2009, do Deputado Carlos Gomes; e

do Requerimento nº 5.171/2009, do Deputado Wander Borges; de Educação -

aprovação, na 33ª Reunião Ordinária, em 16/12/2009, dos Projetos de Lei nºs

3.846/2009, do Deputado Dimas Fabiano, com a Emenda nº 1, e 3.848/2009, do

Deputado João Leite; e dos Requerimentos nºs 5.050/2009, do Deputado Duarte

Bechir; 5.096, 5.097 e 5.115/2009, do Deputado Ademir Lucas; 5.116/2009, do

Deputado Délio Malheiros; 5.135/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 5.140 e

5.141/2009, da Comissão Extraordinária de Políticas Públicas de Apoio aos

Emigrantes Mineiros; 5.152/2009, da Comissão de Participação Popular; 5.172 e

5.173/2009, do Deputado Wander Borges; e de Saúde - aprovação, na 33ª Reunião
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Ordinária, em 16/12/2009, dos Requerimentos nºs 5.149 a 5.151, 5.160, 5.177, 5.179,

5.188 e 5.189/2009, da Comissão de Participação Popular (Ciente. Publique-se.).

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 492/2007, 3.221, 3.875 e

3.973/2009 (À sanção.) e dos Projetos de Resolução nºs 2.473, 2.597 e 2.910/2008

(À promulgação.).

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de Lei nºs 492/2007, 2.535/2008, 3.221, 3.277, 3.321, 3.542, 3.938, 3.971 e

3.975/2009, apreciados na Reunião Extraordinária realizada ontem, à noite; os

Projetos de Lei nºs 3.875 e 3.973/2009 e os Projetos de Resolução nºs 2.473, 2.597 e

2.910/2008, apreciados na Reunião Extraordinária realizada hoje, pela manhã, bem

como o Projeto de Lei nº 2.215/2008, que recebeu emendas na Reunião

Extraordinária realizada hoje, pela manhã, e foi devolvido à Comissão de Educação

para parecer.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 20 minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 17,

às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
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ordinária de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia

anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/12/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Hely Tarqüínio

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

Fase: Questões de ordem - Registro de presença - Suspensão e reabertura da

reunião - Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de quórum especial para

votação de proposta de emenda à Constituição - Votação, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 3.880/2009; votação do projeto, salvo emenda; aprovação; verificação de

votação; inexistência de quórum para votação; anulação da votação; questão de

ordem; chamada para recomposição de quórum; existência de quórum para votação;

renovação da votação do projeto, salvo emenda; aprovação; verificação de votação;

ratificação da aprovação; votação da Emenda nº 1; aprovação - Discussão, em turno

único, do Projeto de Lei nº 3.973/2009; discurso do Deputado Padre João; questão de

ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlos Gomes - Carlos

Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -

Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -

Duarte Bechir - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia

Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João

Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre

João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -

Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião
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Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -

Walter Tosta.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h12min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e a votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

A Presidência comunica aos colegas e ao Plenário, com muito pesar, o falecimento

do ex-Deputado João Batista de Oliveira, bravo homem público que, por alguns

mandatos, foi Vereador e Deputado nesta Casa. Deixa uma lacuna e uma saudade

em todos nós, que convivemos com a sua pessoa extraordinária. Em nome da

diretoria da Assembleia, manifestamos os nossos profundos sentimentos de pesar,

principalmente à família enlutada e a todos os que amavam e prezavam o ex-

Deputado e amigo João Batista de Oliveira.

Questões de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, fomos colegas do João na

Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa. Para fazer jus ao trabalho dele, queria

deixar bem claro que o João dedicou a sua vida ao Parlamento e às causas que

defendia - nos últimos anos, trabalhando com direitos humanos no governo estadual.

Gostaria de relatar como são as coisas, Sr. Presidente. Há 45 dias, me procurava

nesta Casa o ex-Deputado João Batista de Oliveira. Naquele momento, apresentava
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o seu problema de saúde e a falta de recurso financeiro e verba para fazer o seu

tratamento. Estou dizendo isso agora porque todos os que estão nas galerias e que

nos acompanham pela TV Assembleia podem pensar: “Mas foi Deputado e tem

futuro”. Tenho 22 anos de vida pública e, quando cheguei à Câmara Municipal, o

João Batista já era Vereador de Belo Horizonte. Depois de quatro anos, quando aqui

já estava, chegava o Deputado João Batista à Assembleia Legislativa. Então ele é ex-

Deputado. Aqui esteve durante oito anos convivendo conosco, viajando, trabalhando

e participando de comissões. Sr. Presidente, infelizmente, depois que saímos desta

Casa, não temos a garantia que tem outro trabalhador dedicado. João Batista dedicou

mais de 30 anos à vida pública, com seus mandatos de Vereador - aliás, acredito que

tenham sido quatro -, com dois ou três de Deputado. Somando a isso, estamos

falando sobre 30 anos de vida pública, em que não existe fim de semana, a própria

família fica em segundo plano, pois a família do eleitor está em primeiro lugar. Além

disso, resolve problema de aumento para o funcionalismo, mas nunca o seu. Aqui na

Assembleia é assim. Estou vendo aí o pessoal da Defensoria Pública querendo

igualar a sua remuneração à do Ministério Público. Outro dia, no meu gabinete, dizia:

“Vocês estão aqui reivindicando salário. Olhem o salário de um Deputado”. Quem

leva tudo a sério, como o João Batista levou, Sr. Presidente, sai daqui sem recurso.

Quero relatar que há 40 dias o ex-Vereador e ex-Deputado João Batista me

procurava porque estava precisando vender um terreno que fica ao lado do CT

Drummond, na Pampulha. Perguntei-lhe: “Joãozinho, por que você o está vendendo

agora?”. Respondeu-me: “Porque tenho de fazer o meu tratamento de saúde, o meu

transplante de rins ou de fígado. Já fiz o primeiro, mas não deu certo. O meu dinheiro

está indo todo para a minha saúde. Não tenho mais de onde retirar nem como pagar

o meu tratamento”. Estou dizendo isso para que todos vejam que quem disse isso foi

um ex-Deputado e ex-Vereador. Com toda a sua dificuldade, pôs à venda esse

terreno. No entanto, não conseguimos viabilizá-la. Esse terreno, que fica perto do

zoológico e do CT Drummond, do América, ficará para a sua família. O João Batista

foi embora sem conseguir o tão desejado tratamento de saúde. Sr. Presidente, ex-

Deputado e ex-Vereador, homem público, com mais de 30 anos de vida pública,

morreu sem o devido tratamento como todo brasileiro. Então, não é porque é
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Deputado que tem os seus direitos garantidos ou conseguirá transplante e tratamento

de saúde. Ele foi embora ainda com aquela história de “fiz muito pelos eleitores, pelo

ser humano, e, quando precisei que o ser humano fizesse por mim, não tive

condições”. Relato isso com muita tristeza. Tenho a certeza de que ele deixará

saudades, com aquele jeito brincalhão, mas sério de fazer as coisas. Tivemos uma

boa convivência durante o tempo que estivemos juntos na Câmara Municipal e na

Assembleia Legislativa. Um abraço. Obrigado.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, também manifesto o nosso pesar pela

perda de um companheiro que sempre lutou, participou da CPI do Leite, enfim,

sempre teve uma grande atuação. Reconhecemos sua dedicação às grandes causas

aqui no Estado e, ao mesmo tempo, lamentamos sua perda. Recebi duas mensagens

pelo celular comunicando a realização desta reunião. Eu estava no Plenário e não

fiquei sabendo do falecimento do João Batista de Oliveira. Na verdade, fiquei

sabendo há 40 minutos. Pode ter sido um erro do nosso gabinete, mas também falta

comunicação nesta Casa. Vários Deputados também não souberam disso.

Merecemos um pouco mais de respeito e atenção. Faço, pois, o meu protesto.

Obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência levará essa informação e cobrará do setor de

comunicação da Casa, porque esse fato nos deixa preocupados.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra e cumprimenta os representantes do

Sindicato dos Oficiais de Justiça e os Agentes Penitenciários aqui presentes e as

demais pessoas nas galerias.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 3 minutos, para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há quórum especial
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para votação de proposta de emenda à Constituição, mas que o há para a apreciação

das demais matérias constantes na pauta.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.880/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Coimbra o imóvel que

especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a

Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o

projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

com se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Padre João - Verificação de votação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados

que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A

Presidência informa ainda que terá computada a presença, para efeito de quórum, o

Deputado que permanecer em Plenário, e não registrar o seu voto.

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

O Sr. Presidente - Votaram apenas 28 Deputados, que, somados aos 6 em

comissão, perfazem o total de 34 Deputados. Portanto, não houve quórum para a

votação, motivo pelo qual a Presidência a torna sem efeito.

Questão de Ordem

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, peço recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à chamada dos Deputados para recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados. Portanto, há quórum

para votação. A Presidência vai renovar a votação. Em votação, o projeto, salvo

emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados
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que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A

Presidência informa ainda que terá computada a presença, para efeito de quórum, o

Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

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

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 34 Deputados, que, somados aos 7 em comissão,

perfazem o total de 41 parlamentares. Está ratificada a aprovação do projeto, salvo

emenda. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Lei nº 3.880/2009 com a Emenda nº 1. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.973/2009, do Governador do

Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar de R$92.800.000,00 ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em

discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, nobres colegas Deputadas e Deputados,

uma saudação aos servidores que pretendem trabalhar na Secretaria de Defesa

Social, os Agentes Penitenciários. Uma saudação também muito especial aos Oficiais

de Justiça.

Este projeto, na verdade, solicita uma suplementação para o Tribunal de Justiça de

Minas Gerais no valor de R$92.800.000,00. Antes até de entrar na questão

propriamente dita, só gostaria de informar aos nobres colegas que, de acordo com

publicação da área da Defesa Social, de 336 Agentes Penitenciários demitidos, foi

apreciada a situação apenas de 109, ou seja, em 60 dias, a Secretaria de Defesa

Social analisou 109 casos, menos de 2 por dia. Isso é um desrespeito ao servidor,

não há desculpa, e é o que nos vem indignando e levando o Bloco PT-PCdoB-PMDB

à obstrução.

É importante discutir a suplementação para o Tribunal de Justiça, mas, antes, quero

ler rapidamente o ofício que o nosso Líder, Deputado Vanderlei Miranda, acaba de

me entregar, do Secretário Maurício Campos dirigido ao Presidente da Casa. (- Lê:)

“Sr. Presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho informá-lo de que os
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trabalhos de análise, por parte da Corregedoria dessa Secretaria de Defesa Social,

das justificativas apresentadas pelos Agentes Penitenciários cujos contratos foram

rescindidos após o movimento de paralisação entre os dias 16 a 19 de outubro, serão

concluídos até 23/12/2009.”

Quer dizer, a análise será concluída até essa data, mas não temos segurança da

publicação da contratação, ou seja, do retorno dos Agentes que não cometeram nada

que justificasse essa demissão arbitrária, sem a garantia da sindicância e, sobretudo,

da ampla defesa. Isso não nos atende, é consenso entre o PT, o PCdoB e o PMDB e

razão pela qual entramos nesse processo.

Quanto ao Projeto de Lei nº 3.973, do Governador do Estado, atendendo ao TJMG,

não temos dúvida da importância da Justiça. O Estado Democrático de Direito, pela

Constituição, deve ser garantido. Temos de garantir o funcionamento dos três

Poderes. De maneira respeitosa, temos de dar condições a todos os que trabalham,

seja no Poder Executivo, seja no Legislativo, seja no Judiciário. É preciso que as

pessoas tenham condições de trabalho. E isso inclui o justo salário e as condições

dignas de trabalho. Isso é importante. O Parlamento tem de zelar por isso, estar

atento a tudo o que ocorre, seja no Executivo, seja no Judiciário. Conseguimos

enxergar, Sr. Presidente: de todos os que trabalham no Tribunal de Justiça, de todas

as carreiras, o que tem maior fragilidade é o Oficial de Justiça.

É bom que os colegas saibam que, para se fazer uma diligência, o valor é R$5,00.

O Oficial de Justiça tem de pegar ônibus. E, se tiverem de diligenciar na roça ou usar

o seu próprio veículo? E se não encontram a pessoa? Têm de retornar três vezes.

Não são remuneradas nem uma vez. Se tiverem que ir duas vezes, não recebem por

isso. Temos situações precárias, sem contar que não têm justo salário.

Antes de continuar o raciocínio, concedo aparte ao Deputado Délio Malheiros,

Presidente da Comissão de Administração Pública.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Deputado Padre João, V. Exa. sabe que,

na Comissão, temos dado aos Oficiais de Justiça o tratamento que eles merecem, ou

seja, a rapidez na apreciação da matéria, a emissão de um juízo de valor, nos exatos

termos que a Justiça deve ser feita aos Oficiais de Justiça. Ainda hoje, tentando

ajudar a solucionar essa questão, redigimos uma emenda para tentar convencer o
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governo a encaminhar a esta Casa matéria para modificar exatamente essas custas

processuais, que o Tribunal entende como taxa de indenização. Não importa o nome.

Estamos, nas esferas do governo, tentando convencer os Desembargadores e o

próprio governo do Estado de que é preciso mudar isso. Não é possível conviver,

Deputado Padre João, com bem disse V. Exa., com o preço vil pago pelas diligências

dos Oficiais de Justiça, que são extremamente importantes na prestação jurisdicional.

Não há como o processo tramitar e ter sua tramitação normal no Judiciário, se o

Oficial de Justiça não participar ativamente, como não é possível nem razoável

permitir que o Oficial exerça suas funções sem ter o 3º grau. Como ele vai interpretar

o CPC?

Como ele vai cumprir uma diligência de penhora, de avaliação, de informação à

parte de que ela deve contratar um advogado para embargar a execução no prazo de

10 dias? Como ele vai trabalhar? A valorização da nossa Justiça passa por uma

qualificação dos servidores. Deputado Padre João, é inadmissível pensar diferente

quanto a essa questão do 3º grau para o Oficial. Tenho dito a eles que temos que

encontrar agora uma alternativa para compelir o Tribunal a pagar, a colocar dinheiro

no caixa e pagar. Hoje, digo para os senhores que comecei a peregrinar junto ao

governo para encontrarmos uma solução. Deputado Doutor Viana, que sempre

defende os servidores públicos, o Deputado Padre João disse aqui a mais absoluta

verdade: o Oficial de Justiça é imprescindível à administração da Justiça. Portanto,

tenham a absoluta certeza de que este Deputado irá votar com vocês todos os seus

projetos e pleitos. Temos um problema: a questão do 3º grau, nível superior. Agora,

com a questão da periculosidade, estamos criando um outro passivo para o Estado.

E, juntos, temos que encontrar uma solução para colocar isso em dia: pagar 2010,

2011, modificando-se o critério de cobrança de custas. Deste Deputado os senhores

têm o reconhecimento de seu trabalho na Justiça.

Deputado Padre João, já estou encerrando. Já advoguei na Justiça mineira

aproximadamente 16 mil processos e disse para o Presidente do Tribunal que nunca,

no exercício da advocacia, tive que dar um centavo sequer, para que um mandado da

parte fosse cumprido. Os Oficiais de Justiça de Minas Gerais são absolutamente

corretos, íntegros e exercem com extrema abnegação seu trabalho no Judiciário
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mineiro. Fica aqui o meu testemunho, e, se Deus assim permitir, quero estar votando

todos os projetos de interesse deles, pois dizem respeito ao interesse da Justiça.

Espero convencer os Desembargadores e o governo do Estado a resolver essas

pendências e a não permitir que a greve perdure, a fim de que essa boa prestação de

serviço dos Oficiais de Justiça continue. Muito obrigado, Deputado Padre João, pelo

aparte.

O Deputado Padre João* - O TJMG tem que garantir justiça na própria casa, ou

seja, dar exemplo de justiça dentro de casa, com a valorização do servidor. Concedo

aparte ao nosso Líder, Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Quero parabenizar o companheiro,

Líder do Bloco PT-PMDB-PCdoB, Deputado Padre João, pelo pronunciamento que

faz neste momento, e dizer que, de certa forma, serei aqui redundante. O que vou

dizer não é novidade, pois já foi dito, mas me convém dizer também, para manifestar

o meu reconhecimento, principalmente aos Oficiais de Justiça. Quero dar aqui um

testemunho. Tenho uma vizinha que tem o cargo de Oficial de Justiça. Dado o grande

volume de mandados a cumprir, em pleno feriado, encontrei-me com ela, depois de

retornar, por volta das 10 horas da noite. Ela coloca seu carro na garagem ao lado do

meu. Ele está com a porta amassada, e, com certeza, isso aconteceu quando ela

estava trabalhando. E ainda está amassada. Imagino que não foi arrumada, não por

vontade própria, pois, com o salário que ela e os outros recebem, é difícil até arrumar

a porta de um carro. Ela me mostrou, de chinelo de dedo, com uma cara cansada, às

10 horas da noite, 19 mandados cumpridos naquele dia. E são R$5,00 para fazer

uma diligência. O que está acontecendo com a categoria é uma injustiça. Estamos

agora analisando um projeto que coloca nos cofres do Tribunal de Justiça

R$92.000.000,00.

Já fizemos aqui. Aliás, V. Exa. estava naquela reunião com o Presidente do

Tribunal de Justiça e o Presidente desta Casa na qual discutíamos os interesses da

categoria e defendíamos essas questões aqui postas. Particularmente, espero que,

de fato, seja feita justiça em favor desses trabalhadores, que estão exigindo nada

mais nada menos do que seu direito e que, com toda a certeza, é o mínimo para

poderem trabalhar com dignidade. Além disso, que continuemos fazendo o que o
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Deputado Délio Malheiros acabou de dizer ali, ou seja, um trabalho sério e honesto. O

PMDB, integrante do Bloco, assim como tem sido em todas as demandas da classe

trabalhadora nesta Casa, estará caminhando de acordo com o que o Bloco decidir,

até que essas questões sejam resolvidas.

Voltando à questão dos Agentes Penitenciários, na semana passada - V. Exa. tem

conhecimento disso -, dei um telefonema para o Dr. Genílson Zeferino, que deve

estar nos assistindo agora pela TV Assembleia, e perguntei-lhe como ficaria a

situação dos Agentes, pois não estavam saindo os nomes nas publicações. Ele me

respondeu assim: “Deputado, pode dizer aos Agentes que estão na Assembleia que

no sábado publicaremos 200 nomes”.

Perguntei-lhe se poderia anunciar essa informação. Isso aconteceu no dia 11,

sábado passado. Ele confirmou. Dirigi-me àquele microfone e dei a notícia.

Para minha surpresa, abro o “Minas Gerais” de hoje e tenho em mãos o resumo

muito bem preparado pela assessoria do Bloco, que traz aqui as seguintes edições:

do dia 30 de outubro, 35 Agentes; do dia 12 de novembro, 10 Agentes; do dia 1º de

dezembro, 20 Agentes; do dia 11 de dezembro, 14 Agentes, fiquei frustrado, meu

companheiro de Parlamento e meu Líder do Bloco. Disseram-me que eram 200

nomes, mas há apenas 14 aqui. Ou seja, estão brincando conosco.

Agora, vieram-me dizer que, na verdade, o Dr. Genílson estava falando de

contratado e efetivo. Mas, meu Deus, não estou aqui brigando pelos efetivos, pois

eles estão numa zona de segurança muito boa. Estamos aqui defendendo o problema

dos contratados. Após perguntar-lhe se seriam 200 contratados, ele deixou claro que

sim. E agora recebemos essa correspondência que até atenta contra a nossa

inteligência. Um ofício do Secretário Maurício Campos dizendo que terá o

compromisso de analisar. Isso é subjetivo. Ele pode chegar ao dia 23 e dizer que

cumpriu a palavra, que analisou. Mas cadê as contratações? Onde está o documento

que diz que até o dia 23 estarão analisados e contratados, de acordo com o que foi

acordado? Isso não consta nesse documento. Esse documento é “para inglês ver”.

Então, peço a V. Exa. que, se puder, mande redigir um diploma de burro e me dê,

se eu aceitar esse ofício como um compromisso, pois ele é subjetivo, e precisamos é

da garantia. Esses pais e mães de famílias não terão Natal, estão desempregados,
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sem dinheiro, “latindo no quintal para economizar o cachorro”.

Por isso espero que haja sensibilidade, se é que existe esse tal de espírito natalino,

porque não sei o que é, pois não está produzindo efeito no coração daqueles que

precisavam pelo menos proporcionar um Natal melhor a esses trabalhadores. Espero

que isso mude. A nossa posição, lamentavelmente, deverá ser essa, até que se

resolva. E deixando bem claro o que disse aqui, agora à noite, ao Líder do governo,

Deputado Mauri Torres: o problema não está aqui dentro. Parafraseando aquela série

que passava na TV, “o problema está lá fora”, não está aqui dentro. Obrigado.

O Deputado Padre João* - Agradeço a contribuição de V. Exa. nas reuniões e na

busca de entendimento, seja junto ao Secretário de Defesa Social, seja junto ao

próprio Presidente do TJ. Mesmo em relação aos efetivos, a última publicação,

revogando a suspensão, foi no dia 19 de novembro. Não estão computados. Nesse

sentido, o que houve foi contratação de novos. Para isso, a Secretaria de Defesa

Social está tendo tempo e pessoal responsável, em vez de analisar a situação dos

que foram demitidos injustamente. Ela não está levando a sério, esses trabalhadores

contratados foram desrespeitados, e esta Casa vem, insistentemente, fazendo esse

apelo.

Reitero, conforme a palavra do Deputado Délio, Presidente da Comissão de

Administração Pública, a nossa luta para que o TJMG defina, para sempre, que os

Oficiais de Justiça tenham o curso superior. Essa é uma posição do Bloco.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Cumprimento o ilustre Deputado

Padre João. No momento em que V. Exa. iniciou a discussão do PL nº 3.973,

estávamos na Comissão, juntamente com os Deputados Inácio Franco, Lafayette de

Andrada, Antônio Júlio, Juarez Távora, Adelmo Carneiro Leão e a Deputada

Rosângela Reis. Nossa alegria se deve, primeiramente, por V. Exa. estar fazendo a

discussão desse projeto muito sério, pois trata de uma nova dotação orçamentária

para o Tribunal de Justiça. Portanto, são projetos que precisam ser mais bem

apreciados por esta Casa.

Com relação aos Agentes de Segurança Penitenciária - V. Exa. estava trazendo as

informações -, desde o primeiro momento, apresentamos requerimentos na Comissão

de Segurança Pública, por orientação do Deputado João Leite, e na Comissão de
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Administração Pública, aguardando que o ilustre Deputado pudesse marcar a

audiência e convidar o Secretário Maurício de Oliveira Campos Júnior para prestar os

devidos esclarecimentos. O primeiro esclarecimento é que não se demite nenhum

servidor público da forma como foram demitidos, independentemente de terem

participado ou não de movimento para reivindicar melhores salários e condições de

trabalho. Nós já anunciávamos isso na Comissão de Segurança Pública, antes

mesmo de eles fazerem a mobilização em busca de melhores salários, um direito

consagrado na nossa Constituição da República.

Até hoje, o Secretário Maurício de Oliveira Campos Júnior me impressiona. Tomei

conhecimento de que ele é professor do curso de Direito da PUC-MG. Como pode ser

professor de Direito, rasgando a Constituição da República, ignorando o devido

processo legal, o amplo direito de defesa do contraditório, e, obviamente,

desrespeitando não só a Constituição, mas também as demais leis? Não só lei

infraconstitucional, mas também a própria lei que nós levamos. Este Deputado iniciou

um processo de mobilização com os Agentes Penitenciários, há um ano e meio, até

conseguirmos aprovar a Lei nº 18.185, de 4/6/2009. Essa lei foi aprovada por este

Parlamento e sancionada pelo Governador do Estado.

Trata-se de uma lei que determina, com toda a clareza, em seu art. 11, a demissão

do Agente Penitenciário ou de qualquer outro servidor contratado do Estado. Neste

momento queremos ressaltar a iniciativa do Governador, que teve a coragem de

legislar numa área que já vinha sendo “empurrada com a barriga” por governos e

mais governos. O inciso XIX do art. 37 da Constituição da República trata da questão

do contrato temporário de caráter excepcional. A Lei nº 18.185 veio disciplinar essa

matéria no âmbito do Estado e, especialmente no seu art. 11, diz com muita clareza

que, na hipótese de demissão desse servidor contratado a partir da vigência dessa

lei, o contrato só poderá ser rompido mediante processo administrativo disciplinar no

prazo de 30 dias, com direito a ampla defesa.

O legislador colocou no texto a expressão “ampla defesa”, quem opera o direito

sabe que isso significa “com todos os meios inerentes à ampla defesa, ao

contraditório e ao devido processo legal”. Mas, pasmem!, a demissão desrespeitou a

Constituição da República, especialmente o seu art. 37, porque, ao particular,
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Deputado Padre João, é dado o direito de fazer ou não fazer alguma coisa,

dependendo do que a lei diz. Ele não tem a obrigação de cumprir do administrador

público. Entretanto, o administrador público só pode fazer ou deixar de fazer se a lei

assim o determinar.

No caso do Secretário Maurício de Oliveira Campos Júnior, fico extremamente

preocupado até com os seus alunos, porque, como ele pode ser professor de Direito

de uma faculdade renomada se ele, enquanto Secretário, viola princípios

constitucionais sagrados do direito constitucional e administrativo? Naquele momento,

nós o chamamos para uma audiência pública, exatamente para esclarecer com ele

qual foi o fundamento legal de seu ato. Isso porque o ato administrativo, segundo os

grandes administrativistas do País, como Celso Antônio Bandeira de Melo e tantos

outros, tem de ser fundamentado e motivado com a finalidade.

O Secretário fez a demissão e não fundamentou o ato porque, se ele fosse

fundamentar, com certeza não conseguiria, pois não há base legal para a demissão

desses servidores. Ele não motivou e não apontou a finalidade. Portanto, as

demissões foram - e repito quantas vezes forem necessárias - ao arrepio da lei. Eu já

conversei com vários colegas Deputados da base do governo e lhes disse que

alguém precisa aconselhar o Secretário, e a melhor forma de fazer isso é promover

uma audiência pública, mas até hoje ela não conseguiu sair do papel. É por isso que

eles estão nesse tormento, porque essa audiência não se realizou.

Ouvi vários discursos dizendo que nossa proposta é conciliatória e que nosso papel

é mediador, o que é verdade, mas o papel da audiência pública também o é. Se o

Secretário vier a esta Casa, Deputado Vanderlei Miranda, ele nos poderá explicar o

fundamento, porque pode ser que talvez existam outros fundamentos jurídicos que eu

desconheça, como humilde aluno do curso de Direito.

Então, eis a minha preocupação, pois, como disse a vários companheiros

parlamentares, é um precedente perigoso esta Casa aceitar passivamente que a lei

que ela mesma votou seja violada. Para todos nós, ao tomarmos posse diante desta

tribuna, o primeiro juramento é respeitar a Constituição da República e do Estado e

as demais leis deste país. É um juramento. Agora, ao fazê-lo, estamos também

dizendo que juramos cumprir a Constituição da República e do Estado, o que implica
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cumprir as nossas missões constitucionais, Deputado Vanderlei Miranda. Para

cumpri-la, é preciso fiscalizar especialmente o que está errado.

Deputado Padre João, pedi aparte a V. Exa. para falar da nossa preocupação, pois

esta Casa está aceitando muito passivamente que a lei seja violada. Se fosse o

Poder Judiciário, despacharia uma ordem judicial e fazia o Secretário cumpri-la, como

ocorreu com os servidores, os Agentes. Determinou-se uma multa de R$50.000,00

por dia aos sindicatos. O sindicato encerra e cumpre a ordem. Aliás, estou

aguardando, porque colhi a assinatura dos Deputados Doutor Ronaldo, Padre João e

Vanderlei Miranda. Entregamos ao Dr. Alceu Torres, Procurador-Geral do Estado,

uma solicitação, já que, nós, como Deputados, não podemos figurar no polo ativo da

ação civil pública, mas o Ministério Público sim. Estamos aguardando, porque

denunciamos o Secretário ao Procurador-Geral de Justiça e esperamos que o

combativo Ministério Público também nos ajude. Em outras ações, ele é muito

combativo. Deputado Padre João, gosto de ver os combativos em defesa do

trabalhador, do pai de família e dos que foram violados. V. Exa. assinou comigo, com

os Deputados Vanderlei Miranda e Doutor Ronaldo e mais 18 Deputados - aliás,

aquele documento foi subscrito por 22 Deputados. Esperaremos que o Ministério

Público também faça a sua parte, pois cabe uma ação civil pública contra o Secretário

Maurício de Oliveira Campos Júnior. Não estamos pedindo favor ao Secretário, mas

que cumpra a lei e o devido processo legal e não demita ao arrepio da lei. É isso que

estamos solicitando.

Deputado Padre João, tenho e sempre tive todo o respeito pelo Secretário, porque,

na minha conduta parlamentar, tenho essa preocupação de respeitar autoridade. As

críticas vão para a atividade e o cargo que exerce, e não para a sua pessoa.

Infelizmente, o Secretário cometeu um erro gravíssimo do ponto de vista do que exige

o seu cargo. Como Secretário de Estado e administrador público, o primeiro princípio

que o norteia na sua função é a legalidade; o segundo, a impessoalidade; o terceiro,

a moralidade; e, depois, a publicidade e a eficiência, conforme determina a

Constituição da República. Isso é muito forte, Deputado Padre João. É apenas para

que o nosso telespectador entenda por que o STF baixou a Súmula nº 13 - aliás, se

não estiver equivocado com o número da súmula -, que acabou com o nepotismo no
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âmbito dos Poderes da União, dos Estados e dos Municípios. Com base em quê? No

princípio do “caput” do art. 37, ou seja, da moralidade pública. Então, se o Supremo

determina, por meio de súmula, que todos os Poderes não mais contratem parentes

diretamente, sendo o detentor aquele que assina para a contratação, foi apenas com

base no princípio da Constituição da República. Aqui o Secretário descumpre o

primeiro princípio. A administração não pode dar um passo para frente nem para trás

se assim a lei não determina. Esse é o princípio da legalidade. Aí, a demissão dos

Agentes Penitenciários contratados ou o afastamento dos efetivos foram ao arrepio

da lei.

Esta Casa não pode aceitar passivamente essa situação. Disse a vários Deputados

que tomem cuidado com o precedente que deixamos acontecer, pois amanhã pode

ser um parente seu que está numa Secretaria tal, foi lá, passou direitinho e foi

contratado. Mas chega outro servidor com a mesma mentalidade e o demite. Nesse

caso, o Deputado diz: “Opa, não pode!”. Temos de nos preocupar com isso. Citei o

caso de uma pessoa, que pode até ser parente de Deputado, para fazer uma

provocação. Segundo o professor da UFMG José Luís Quadros de Magalhães, que

participou de reunião da Comissão de Direitos Humanos, o precedente pode ser

perigoso porque, se nós, detentores de mandato seletivo, que temos competência

legal para fiscalizar atos de Secretários, podendo até convocá-los, não exercemos

esse direito, é como se partículas minúsculas retirassem os direitos, um aqui, outro

ali, violando o Estado Democrático de Direito. É um grande perigo a Assembleia

aceitar passivamente essas demissões.

Falo isso, Deputado Padre João, porque passei por esse processo. Se não fosse a

Emenda nº 39, votada aqui, hoje eu estaria fora da polícia e condenado, no mínimo, a

20 anos de prisão por ter participado de um movimento grevista da Polícia Militar em

1997. Quando levantamos nossas vozes para dizer que estava tudo errado,

estávamos passando fome. A forma que o Governador Eduardo Azeredo encontrou

para acabar com o movimento reivindicatório foi cortar a cabeça de 186 praças.

Sabemos o que isso representa na vida desses trabalhadores, porque passamos pela

mesma situação.

É por isso, Deputado Padre João, que não dá para ficar calado, sem cobrar do
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Secretário Maurício de Oliveira Campos Júnior. Preocupa-me muito um Secretário

ignorar por completo essa situação. Se não obedecer ao princípio da legalidade...

Será que levou o caso para o campo pessoal? A Constituição faz vedação nesse

sentido. Não dá para entender que tenha feito mais 10 contratações. Não interessa

qual foi o grau de participação do Agente Penitenciário no movimento. A lei determina

que, para ele determinar a exoneração de um servidor da sua Secretaria, precisa

primeiramente abrir um processo administrativo, sendo que a portaria de sindicância

especifica a acusação. A partir de então, o servidor é notificado, sendo estabelecidos

os prazos e o rito formal do devido processo legal, dando-se-lhe a oportunidade do

contraditório e da ampla defesa. O servidor pode apresentar testemunhas, e o

processo acusará o seu grau de participação. Ao final, se restar provado que cometeu

falta grave, que culmina com a sua demissão, o Secretário não terá problema algum

para demitir. Não podemos permitir que haja demissão para depois fazer uma peneira

e verificar quem cometeu ou não falta grave. Seria dizer que esta Casa é omissa, que

não conhecemos os princípios elementares do direito administrativo. Não dá para

aceitar isso.

Cumprimento V. Exa. ao discutir esse projeto, que é muito importante, tendo em

vista que autoriza a abertura de crédito suplementar da ordem de R$92.800.000,00

ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Mas o Tribunal de Justiça tem de dizer por que não quer cumprir o dispositivo da

Lei Complementar nº 105/2008, que trata da exigência prevista no art. 255-A, para a

investidura em cargo de Oficial de Justiça, da titularidade do grau de bacharel em

Direito. O Tribunal de Justiça precisa dizer a esta Casa e, obviamente, vir a público

dizer que pagará aos servidores. É preciso que o Tribunal envie um ofício a esta

Casa, pois, até agora, tomei conhecimento disso apenas pela imprensa, mas não vi

nenhum documento oficial dizendo que pagará o que está em atraso, ou seja, os

7,5%, de julho, a que o servidor tem direito.

O outro projeto, que diz respeito ao reajuste salarial e ao subsídio dos membros do

Judiciário, já está aqui também para ser aprovado, mas, até agora, os servidores não

receberam. Então, não podemos deixar que o projeto seja aprovado tranquilamente

sem que Tribunal também nos deixe tranquilos de que a lei será cumprida, tanto no
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que se refere ao pagamento da segunda parcela quanto ao cumprimento dessa

exigência.

Deputado Padre João, podemos ficar tranquilos, pois, em relação a essa exigência

do bacharelado em Direito para o ingresso no cargo de Oficial de Justiça, há uma

resolução assinada pela Ministra Ellen Gracie, enquanto Presidente do Supremo

Tribunal Federal e do CNJ, recomendando expressamente a todos os Tribunais dos

Estados que passem a exigir em seus concursos o título de bacharel em Direito. Ou

seja, estamos em perfeita sintonia. Por isso, apresentamos a emenda, e esta Casa

votou e derrubou o veto, e a lei continua em pleno vigor.

Portanto, cumprimento V. Exa. pela postura que tem nesta Casa em defesa dos

trabalhadores. Nós, de forma muito singela, estaremos sempre ao seu lado,

contribuindo para que esta Casa acorde um pouco e se revista daquilo que lhe é

precioso, ou seja, do poder dado aos Deputados de fiscalizar, de acompanhar e de

mediar, mas exigindo o cumprimento da lei. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Padre João* - Deputado Sargento Rodrigues, é isso. Não podemos

admitir, de forma solidária, o desrespeito ao cidadão, sobretudo, aos trabalhadores e

servidores públicos, e também não podemos admitir o desrespeito a esta Casa. E

tanto o TJMG quanto o Secretário de Defesa Social expressaram isso, infelizmente.

Em relação aos 7,5%, quero dar esse voto de confiança. Nunca me assentei com

ninguém para negociar sem a presença da parte interessada. Por isso, não fui à

Secretaria de Defesa Social sem os Agentes e nem iria ao TJ sem os representantes

do Sindicato. Porém, como o Presidente veio a esta Casa, aí sim, por uma questão

de gentileza e respeito, participei, e ele, olho no olho, nos deu a segurança de pagar,

na primeira semana de janeiro, o retroativo a julho, e, a partir de fevereiro, esse valor

será incorporado definitivamente.

Agora, quanto à questão da exigência do curso superior, infelizmente não temos

uma sinalização mais concreta. Entretanto, juntamente com os servidores e esta

Casa, devemos continuar insistindo e mostrando essa incoerência do TJMG. Não

estamos fazendo nada mais que nosso dever aqui. Cumprimento a todos os

servidores, ressaltando a importância da luta e da mobilização.

Questão de Ordem
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O Deputado Padre João - Sr. Presidente, até para socializar essas preocupações

com os demais colegas Deputados, peço a V. Exa. que encerre, de plano, os

trabalhos, preservando os meus 15 minutos e 40 segundos.

Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - A Presidência verifica, de plano, a

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,

convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia

15, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária

também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia

anunciada foi publicada na edição do dia 15/12/2009.). Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 2/12/2009

Às 15h2min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Ademir Lucas, Doutor Ronaldo, Wander Borges e Almir Paraca

(substituindo o Deputado Paulo Guedes, por indicação da Liderança do Bloco PMDB-

PT-PCdoB), membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os

Deputados Eros Biondini e Rômulo Veneroso. Havendo número regimental, a

Presidente, Deputada Cecília Ferramenta, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Almir Paraca, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a, em audiência

pública, conhecer e avaliar as condições de funcionamento das unidades de

atendimento da Fucam, especialmente em relação às mudanças implementadas pela

atual diretoria, nomeada em dezembro de 2008; a apreciar a matéria constante na

pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Cloves Benevides, Subsecretário

de Estado de Políticas Antidrogas; Amauri Wagner Rodrigues Pereira, Presidente da

Associação dos ex-Alunos da Fucam; Valdomiro Araújo Azevedo, representante da
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Associação dos ex-Alunos da Fucam no Conselho Curador; Cel. PM Ronaldo Caldas

Leite, ex-Diretor-Administrativo da Fucam, que são convidados a tomar assento à

mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Almir Paraca, autor do

requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 2ª Fase da 2ª Parte

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

dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é aprovado o

Requerimento nº 5.100/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlin

Moura, Cecília Ferramenta e Getúlio Neiva (9) em que solicitam sejam encaminhados

ofícios ao Presidente da Copasa-MG, juntamente com as notas taquigráficas da

reunião ocorrida em 26/11/2009, solicitando rever todas as contas de água de

Malacacheta, com a finalidade de excluir a cobrança de taxa de esgoto da população

que não dispõe desse serviço; instalar, na área central e na parte baixa do referido

Município, escritório dessa empresa, para atendimento ao público; realizar a reforma

e a manutenção da estação de tratamento de esgoto de Malacacheta, a fim de incluir

a queima de gases; proceder à ligação da rede de água e esgoto nas moradias

populares localizadas no conjunto habitacional do Bairro Nossa Senhora das Graças

e nas demais localidades do citado Município; realizar a interligação da represa

localizada na região de Setúbal, para garantir o abastecimento de água para todo o

Município de Malacacheta; rever as obras de manutenção realizadas pela Copasa-

MG em Malacacheta, em razão dos danos causados nas vias públicas; em que

solicitam sejam enviadas as notas taquigráficas da reunião ocorrida em 26/11/2009

ao Promotor de Justiça da Comarca de Teófilo Otôni; em que solicitam seja incluída

no PPAG 2008-2011 - revisão 2010 emenda com o objetivo de asfaltar a estrada que

liga os Municípios de Água Boa e Malacacheta; e em que solicitam seja encaminhado

ofício, juntamente com as notas taquigráficas da reunião do dia 26/11/2009, ao

Presidente da Copanor, solicitando a liberação de recursos já acordados com a



____________________________________________________________________________
2299

Prefeitura Municipal para as obras de saneamento da Avenida Januária, em

Malacacheta; Wander Borges em que solicita seja realizada audiência pública

destinada a debater a alça ferroviária que a Ferrovia Centro-Atlântica S.A. pretende

construir em Sabará, no trecho compreendido entre Caetano Furquim e General

Carneiro; Padre João (2) em que solicita seja realizada visita à Bacia do Córrego

Bonsucesso e às áreas de risco do Bairro Betânia, com a finalidade de conhecer as

obras que visam a solucionar o problema das enchentes que atingiram essa região no

início de 2009; e seja realizada audiência pública com a finalidade de debater o

processo de modernização da linha férrea da Ferrovia Centro-Atlântica S.A., no

trecho compreendido entre os Bairros Horto, em Belo Horizonte, e General Carneiro,

em Sabará; Carlos Pimenta, Paulo Guedes e Gil Pereira (2) em que solicitam seja

marcada audiência com o Diretor-Geral do DNIT e com o Ministro dos Transportes,

para discutir a pavimentação do trecho entre os Municípios de Januária e Chapada

Gaúcha da MGC-479; e seja encaminhado ofício ao Governador do Estado, ao Vice-

Governador do Estado e ao Diretor-Geral do DER-MG, solicitando a federalização da

MGC-479 e a inserção do projeto técnico-ambiental do governo federal no PAC para

2010; Almir Paraca (3) em que solicita sejam realizadas visitas técnicas às unidades

educacionais da Fucam, para as quais sejam convidados o Ministro do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a equipe técnica desse Ministério, com

a finalidade de conhecer as condições físicas, organizacionais e patrimoniais da

Fundação, após as intervenções realizadas pela nova diretoria, nomeada em

dezembro de 2008; e seja encaminhado ofício ao Procurador-Geral do Estado

solicitando seja designado membro do Ministério Público para acompanhar o

processo de reestruturação da Fucam. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e dos demais

participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Ademir Lucas, Presidente - Almir Paraca - Doutor Ronaldo - Paulo Guedes -

Wander Borges.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
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COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/12/2009

Às 14h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza

Cruz, Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado Rêmolo Aloise, por indicação da

Liderança do BSD) e Zé Maia (substituindo o Deputado Irani Barbosa, por indicação

da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Zé Maia, dispensa a leitura da ata

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

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

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições desta Comissão. Passa-

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

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.263/2009 com a Emenda nº 1, que

recebeu parecer por sua aprovação. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Gustavo Valadares, Presidente - Fábio Avelar - Leonardo Moreira.

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2009

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta, Fahim Sawan e Ruy Muniz, membros da supracitada Comissão.

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

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fahim Sawan,

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

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

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

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência

publicada no “Diário do Legislativo”, na data entre parênteses: ofícios do Sr. Gustavo

Corrêa, Secretário de Esportes e da Juventude, encaminhando carta do Colegiado
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dos Secretários Municipais de Saúde de Minas Gerais - Cosems-MG - referente a

moção aprovada em assembleia geral do referido Colegiado realizada em 21/10/2009

(3/12/2009); e do Sr. Marcelo Crivella, Senador, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 4.925/2009, da Comissão de Saúde (4 /12/2009). Passa-se à 2ª

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

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é

aprovado o Requerimento nº 5.122/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Fahim Sawan - Doutor Rinaldo - Ruy

Muniz.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 10/12/2009

Às 9h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Fábio Avelar e Ademir Lucas (substituindo o Deputado Eros Biondini, por indicação

da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura

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

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

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

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

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

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.114, 5.120, 5.123, 5.133,

5.144 e 5.156/2009. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.103/2008, 3.354

e 3.849/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
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ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Fábio Avelar - Carlos Gomes.

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

10/12/2009

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Domingos Sávio, Lafayette de Andrada, Neider Moreira e Carlin Moura

(substituindo o Deputado Padre João, por indicação da Liderança do Bloco PMDB-

PT-PCdoB), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Domingos Sávio, dispensa a leitura da ata

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

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

matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofício da Sra. Renata

Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, publicado no “Diário do

Legislativo” de 26/11/2009. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei nº

3.734/2009, em 2º turno (Deputado Domingos Sávio), Projeto de Lei Complementar

nº 55/2009 e Projeto de Lei nº 3.797/2009, ambos em 1º turno (Deputado Délio

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

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.734/2009 na forma do

vencido em 1º turno (relator: Deputado Domingos Sávio) e pela aprovação, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 3.797/2009, com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela

Comissão de Constituição e Justiça, e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 2, que

apresenta (relator: Deputado Délio Malheiros). O Parecer sobre o Projeto de Lei

Complementar nº 55/2009 (relator: Deputado Délio Malheiros), no 1º turno, que

conclui por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão

de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação das Emendas nºs 1 e 2
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na forma das Subemendas nºs 1, que apresenta, das Emendas nºs 3 a 6,

apresentadas em Plenário, e da Emenda nº 9 que apresenta, e pela rejeição das

Emendas nºs 7 e 8, apresentadas em Plenário, tem a discussão adiada atendendo-se

a requerimento do Deputado Carlin Moura. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Délio Malheiros, em que

requer seja realizada visita desta Comissão ao Fórum de Contagem. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Lafayette de Andrada - Neider Moreira - Delvito Alves

- Padre João.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/12/2009

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo, Domingos Sávio e Inácio Franco,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação

de requerimento do Deputado Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da

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

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

matéria constante na pauta e a discutir e votar parecer de redação final e proposições

da Comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência,

publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios

dos Srs. Jerson Domingos, Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do

Sul, e Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig (4/12/2009). O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados a seguir: Projetos de Resolução nºs 2.473 e 2.910/2008, no 2º turno, e

3.970/2009, no 1º turno, (Deputado Chico Uejo); 2.597/2008, no 2º turno, (Deputado
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Antônio Carlos Arantes); 2.619/2008, no 2º turno, (Deputado Carlos Gomes);

4.004/2009, no 1º turno, (Deputado Vanderlei Jangrossi); Projetos de Lei nºs

630/2007, no 2º turno, (Deputado Carlos Gomes); 3.481/2009, no 2º turno, (Deputado

Vanderlei Jangrossi); 3.701 e 3.936/2009, em turno único, (Deputado Chico Uejo);

3.933 e 3.961/2009, em turno único, (Deputado Antônio Carlos Arantes). Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente retira de

pauta o Projeto de Resolução nº 2.619/2008, no 2º turno, por não cumprir

pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Resolução nºs

2.473/2008, na forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Chico Uejo);

2.597/2008, na forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Antônio Carlos

Arantes) e 2.910/2009 (relator: Deputado Chico Uejo); e Projeto de Lei nº 3.481/2009

na forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Vanderlei Jangrossi); e pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Resolução nº 3.928/2009 (relator: Deputado

Antônio Carlos Arantes). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

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

os Requerimentos nºs 5.153, 5.161 e 5.162/2009. Submetido a discussão e votação,

é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.897/2009. Passa-se à

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

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

aprovados requerimentos dos Deputados Inácio Franco, Vanderlei Jangrossi, Antônio

Carlos Arantes e Chico Uejo (2) em que solicitam seja realizada reunião conjunta com

a Comissão de Segurança Pública, para, em audiência pública, debater as denúncias

de roubo de gado na região Centro-Oeste mineira; e seja realizada reunião na Ceasa

para, em audiência pública, debater a situação dos comerciantes irregulares

(atravessadores) e a implantação do sistema débito-crédito para os produtores do

mercado livre local. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Chico Uejo.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/12/2009

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Paulo Guedes, Domingos Sávio e Carlin Moura (substituindo o

Deputado Getúlio Neiva, por indicação da Liderança do Bloco PMDB-PT-PCdoB),

membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Eros

Biondini. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão,

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

Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da reunião 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, em audiência pública, a situação funcional

e material do Corpo Artístico da Fundação Clóvis Salgado - Palácio das Artes -,

composto pelo Coral Lírico, pela Companhia de Dança e pela Orquestra Sinfônica. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Sandra

Costa Almeida de Lino Faria, Diretora Artística da Fundação Clóvis Salgado; e

Andréa Gomes de Faria, membro da Companhia de Dança do Palácio das Artes; e os

Srs. Paulo Henrique Campos Silva, Presidente da Associação dos Músicos do Coral

Lírico de Minas Gerais; Fernando César dos Santos, membro da Associação dos

Músicos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, Heder Lafetá Martins, advogado da

Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais; e Lucas Bretas,

Diretor da Escola de Música da UFMG, que são convidados a tomar assento à mesa.

A Presidência concede a palavra ao Deputado Carlin Moura, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a

palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.
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Gláucia Brandão, Presidente - Getúlio Neiva - Vanderlei Jangrossi.

ATA DA 46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

14/12/2009

Às 15h15min, comparece na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,

Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, que é dada por aprovada e subscrita. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir, em audiência pública, denúncias de trabalho escravo em

Minas Gerais, apresentadas pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do

Estado - Fetaemg. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir os Srs. Helder Santos Amorim, Procurador, representando Sebastião Vieira

Caixeta, Procurador do Trabalho e Coordenador Nacional de Erradicação do Trabalho

Escravo do Ministério Público do Trabalho - PRT 10ª Região; Vilson Luis da Silva,

Presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas

Gerais - Fetaemg -; José dos Reis Pereira, Diretor Regional da Fetaemg Polo

Noroeste; Ricardo Nascimento, Presidente do Grupo Ferroeste; e a Sra. Doralice

Gomes Lisboa, Chefe da Seção de Fiscalização da Superintendência Regional do

Trabalho em Minas Gerais, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência justifica a ausência do Deputado Durval Ângelo, autor do requerimento

que deu origem ao debate, e tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a

palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

apreciação do Plenário. O Requerimento nº 5.130/2009 deixa de ser apreciado, por

falta de quórum regimental. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

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

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

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente.
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ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2009

Às 14h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Adelmo

Carneiro Leão, Inácio Franco e Lafayette de Andrada, membros da supracitada

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

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada

e solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência

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

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

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

apreciação do Plenário. O Projeto de Lei Complementar nº 56/2009 e os Projetos de

Lei nºs 3.481, 3.797 e 3.880/2009 são retirados da pauta por determinação do

Presidente da Comissão por haverem sido apreciados em reunião anterior, o Projeto

de Lei Complementar nº 55/2009 e os Projetos de Lei nºs 3.429, 3.938, 3.971, 3.975,

3.976, 3.977, 4.005 e 4.006/2009 por não cumprirem pressupostos regimentais, e o

Projeto de Lei Complementar nº 57/2009 e o Projeto de Lei nº 3.734/2009,

atendendo-se a requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, aprovado pela

Comissão. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º

turno, do Projeto de Resolução nº 3.929/2009 (relator: Deputado Inácio Franco, em

virtude de redistribuição). Registra-se a presença do Deputado Jayro Lessa. Passa-se

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

pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O Presidente

designa o Deputado Lafayette de Andrada como relator do Requerimento nº

5.134/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

extraordinária, hoje, às 20 horas, com edital já publicado, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco - Juarez Távora.

ATA DA 12ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO
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FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO - NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2009

Às 14h16min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Adelmo Carneiro Leão, Inácio Franco e Lafayette de Andrada, membros da

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o

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

reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão

presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a

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

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

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

Presidente determina a distribuição em avulso dos pareceres que concluem pela

aprovação, no turno único, dos Projetos de Lei nºs 3.808/2009 com as Emendas nºs

108, 166 a 168, 170, 171, 176, 179, 180, 183, 184, 188, 189, 191, 192, 198, 199, 201,

204, 206, 207, 213, 215, 218 a 222, 224 a 227, 230, 231, 233, 234, 236, 240, 241,

245, 256 a 258 e 260 a 262 apresentadas por parlamentares e pela Comissão de

Participação Popular; as Emendas nºs 263 a 315, as Subemendas nº 1 às Emendas

nºs 16, 24, 40, 44, 51, 77, 78, 82, 83, 95, 97, 110, 120, 134, 147, 164, 165, 169, 173,

174, 177, 182, 185 a 187, 190, 193, 195 a 197, 200, 202, 203, 205, 208, 209, 211,

212, 216, 217, 223, 228, 232, 235, 237 a 239, 242 a 244, 246, 251 a 253, e as

Subemendas nºs 1 e 2 às Emendas nºs 175 e 194, apresentadas neste parecer; e

pela rejeição das Emendas nºs 2, 3, 5, 8 a 15, 17 a 23, 25 a 39, 41 a 43, 45 a 50, 52 a

62, 65 a 71, 73, 74, 76, 80, 87, 89 a 94, 98 a 105, 107, 109, 112, 113, 115 a 119, 121

a 133, 135, 137 a 140, 142, 144 a 146, 148 a 151, 153 a 162, 172, 178, 214 e 254, do

qual é o relator; e 3.809/2009 com as Emendas nºs 1 a 11, 61, 110 a 119, 123, 124,

128 a 135, 139 a 145, 148 a 155, 159 a 162, 164 a 182, 190, 199 a 218, 226 a 237,

239 a 253, 255 a 258, 260 a 270, 272 a 276, 281 a 309, 312 a 338, 344 a 349, 356 a

383, 404, 405, 408 a 416, 418, 422 a 464, 507, 510 a 523, 526 a 529, 531 a 560, 587

a 606, 611 a 618, 624 a 631, 638 a 651 apresentadas por parlamentares; com as

Emendas nºs 654, 659, 660, 663, 667 a 673, 675, 676, 680, 682, 684 a 687, 689, 690,



____________________________________________________________________________
2309

692, 693, 698 a 700, 703, 705, 706, 711 a 719, 723, 725, 727 a 732 apresentadas

pela Comissão de Participação Popular; com as Emendas nºs 733 a 812 e as

Subemendas nº 1 às Emendas nºs 66, 125, 254, 310, 340, 406, 407, 417, 608 a 610,

652, 653, 656, 657, 658, 661, 662, 666, 677, 681, 683, 694 a 697, 701, 702, 704, 707

a 710, 720 a 722, 724, 726, as Subemendas nº 1 e 2 à Emenda nº 674 e as

Subemendas nºs 1 a 6 à Emenda nº 664 apresentadas ao final deste parecer; e pela

rejeição das Emendas nºs 12 a 60, 62 a 65, 67 a 109, 120 a 122, 126, 127, 136 a

138, 146, 147, 156 a 158, 163, 183 a 189, 191 a 198, 219 a 225, 238, 259, 271, 277 a

280, 311, 339, 341 a 343, 350 a 355, 384 a 403, 406, 407, 419 a 421, 465 a 506, 508,

509, 524, 525, 561 a 586, 607 a 610, 619 a 623, 632 a 637, 655, 665, 678, 679, 688 e

691 (relator: Deputado Lafayette de Andrada). Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião conjunta

de hoje, às 20h15min, e convoca os membros da Comissão para reunião conjunta,

hoje, às 20h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio - Juarez Távora - Inácio

Franco - Jayro Lessa.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2009

Às 20h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Ronaldo Magalhães e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo a Deputada Ana Maria

Resende, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo

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

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

reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 3.680/2009 (Deputado Ronaldo Magalhães); 3.782 e

3.876/2009 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
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sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.680 e

3.876/2009. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

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

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

3.782/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

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

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas - Ronaldo Magalhães.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.108/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Mesa da Assembleia, o Projeto de Resolução nº 4.108/2009 modifica

a estrutura administrativa da Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 16/12/2009, o projeto foi distribuído à Mesa

da Assembleia para, nos termos do inciso VIII do art. 79 do Regimento Interno,

receber parecer.

Fundamentação

A proposta em epígrafe dispõe sobre a modificação do quantitativo de cargos e

funções integrantes do Sistema de Gerenciamento da Secretaria da Assembleia

Legislativa.

Esta Casa possui competência privativa para dispor sobre a matéria objeto da

proposição em estudo, em conformidade com o disposto no inciso IV do art. 62 da

Constituição do Estado, que confere à Assembleia Legislativa competência para

“dispor sobre criação, transformação ou extinção de cargo, emprego e função de seus

serviços e de sua administração indireta e fixação da respectiva remuneração,

observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Por
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essa razão, a matéria é veiculada corretamente em um projeto de resolução.

Já o Regimento Interno deste Parlamento prevê, na alínea “e” do inciso VII de seu

art. 79, que compete privativamente à Mesa Diretora apresentar projeto de resolução

que disponha sobre criação, transformação ou extinção de cargo, emprego ou função.

Portanto, sob o ponto de vista formal não vislumbramos qualquer empecilho à

aprovação da matéria.

Quanto ao mérito da proposição, verifica-se que se propõe a transformação das

atuais coordenações em gerências-gerais. Assim, as Coordenações de Relações

Públicas e Cerimonial, de Planejamento e Normatização, de Orientação e Segurança

deixam de ser titularizadas por ocupantes de cargo de Coordenador de Área, para

serem dirigidas por detentores de função gratificada de Gerente-Geral. Essa medida

visa primordialmente a dar o mesmo tratamento aos servidores responsáveis pelo

gerenciamento das unidades administrativas que se encontram no quarto grau, de

acordo com o disposto na Resolução nº 5.198, de 21/5/2001.

Outra medida contida na proposição sob comento é a transformação de algumas

gerências operacionais, com o objetivo de adequar a sua denominação aos trabalhos

por elas desenvolvidos.

Por fim, criam-se algumas funções gratificadas de nível superior, para o

atendimento da necessidade de criação de gerências operacionais, com a finalidade

de aprimorar a prestação de serviço, em virtude do volume ou da complexidade das

atividades e demandas de alguns setores da Casa.

Essas medidas contribuirão, certamente, para a atuação cada vez mais eficiente

deste Parlamento.

Relativamente aos aspectos financeiros e orçamentários da proposta, não se

vislumbra nenhum problema, pois, conforme foi detalhado na justificação do projeto

em tela, a Assembleia Legislativa vem observando rigorosamente os limites previstos

na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que nos permite promover os necessários

ajustes na estrutura administrativa da Secretaria desta Casa.

Diante disso, não vislumbramos óbice à tramitação da proposição, no que tange

aos aspectos jurídicos, formais e de mérito.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

4.108/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 17 de dezembro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Sargento Rodrigues -

Doutor Viana - José Henrique - Hely Tarqüínio.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 55/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa Legislativa por

meio da Mensagem nº 416/2009, o projeto de lei complementar em epígrafe “altera a

Lei Complementar nº 83, de 28/1/2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica da

Advocacia-Geral do Estado – AGE – e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 16/10/2009, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

A Comissão de Constituição de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria,

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

A Comissão de Administração Pública opinou por sua aprovação na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Por requerimento, foi o projeto distribuído à Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária, que se manifestou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 2,

que apresentou.

Durante a discussão em Plenário, foram apresentadas ao projeto as Emendas nºs 1

a 8, que foram analisadas pela Comissão de Administração Pública. Esta opinou pela

aprovação do projeto de lei na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão

de Fiscalização Financeira e Orçamentária; pela aprovação das Emendas nºs 1 e 2 na

forma das respectivas Subemendas nº 1; das Emendas nºs 3 a 6 e das Emendas nºs 9

e 10, que apresentou; e pela rejeição das Emendas nºs 7 e 8.

O projeto de lei complementar foi aprovado em 1º turno na forma do Substitutivo nº

2, apresentado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e com a

Emenda nº 6 apresentada em Plenário.

Cabe, agora, a esta Comissão analisar o projeto em 2º turno, nos termos
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regimentais.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

O projeto de lei complementar em exame propõe alterações na estrutura orgânica

Advocacia-Geral do Estado – AGE –, especialmente no que concerne à criação da

Câmara de Coordenação e à composição do Conselho Superior da AGE. Trata

também da divisão da Subadvocacia-Geral do Contencioso em Procuradorias

Especializadas e Advocacias Regionais do Estado e da transformação dos cargos de

Subadvogado-Geral do Contencioso e de Consultor Jurídico-Chefe em cargos de

Procurador-Chefe. O projeto atribui, também, à Consultoria Jurídica da AGE a

supervisão técnica das unidades jurídicas das Secretarias de Estado e dos órgãos

das administrações direta e indireta que exerçam a advocacia consultiva.

A matéria foi amplamente discutida em 1º turno, tendo sido apresentadas propostas

de alteração em todas as Comissões pelas quais foi analisada. Entre tais

modificações, foram incluídos na Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004,

que institui as carreiras do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder Executivo, direitos

referentes à carreira de Procurador do Estado.

Em 1º turno, o projeto foi aprovado na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que, além de aperfeiçoar o

projeto original, albergou algumas demandas dos Procuradores. Entre as alterações

acolhidas em 1º turno, pode-se destacar a aprovação da Emenda nº 6, apresentada

em Plenário, que acrescentou aos requisitos para o ingresso na carreira de

Procurador do Estado a exigência de três anos de atividade jurídica privativa de

bacharel em Direito. Tal exigência possibilita a seleção de profissionais mais

experientes e preparados para o desempenho de atividades jurídicas.

Por fim, é importante ressaltar que o projeto análise, na forma como foi aprovado

em 1º turno, conferirá melhor operacionalização e mais eficiência à estrutura orgânica

da AGE. Ademais, os direitos conferidos aos Procuradores mostram-se medidas

oportunas para o aprimoramento de uma carreira fundamental ao desempenho

institucional do Poder Executivo.

Vislumbramos, todavia, a necessidade da apresentação de determinadas emendas



____________________________________________________________________________
2314

que contribuirão para o aperfeiçoamento do projeto de lei em análise.

A Emenda nº 1 propõe alterações ao art. 4º da Lei Complementar nº 83, de 2005,

com o objetivo de alterar a composição do Conselho Superior da AGE, observada a

representação no Conselho de Procuradores pertencentes a todos os níveis da

carreira.

A Emenda nº 2 propõe alterações no art. 26–B, previstas no art. 5º do Substitutivo

nº 2, de forma a garantir ao Procurador designado para substituir o detentor de cargo

ou função de chefia ou coordenação o recebimento de vencimento correspondente

aos dias de efetiva substituição.

Por fim, apresentamos a Emenda nº 3, que propõe o acréscimo do art. 6º–A à Lei

Complementar nº 83, de 28/1/2005, que estabelece que o Corregedor da AGE será

nomeado pelo Governador do Estado para mandato de dois anos, podendo ser

reconduzido ao cargo por igual período. Ademais, estabelecemos que tal cargo é

privativo de Procurador do Estado. Em face das funções de correição e de

fiscalização e controle interno do Corregedor, entendemos que a estipulação de

mandato fixo para o referido cargo conferirá maior segurança ao Corregedor para o

desempenho de suas funções.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar

nº 55/2009, na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 3, a seguir

redigidas.

Emenda nº 1

O art. 4º da Lei Complementar nº 83, de 28 de janeiro de 2005, de que trata o art. 3º

do Substitutivo nº 2, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º – (...)

“Art. 4º – O Conselho Superior da AGE é integrado pelos seguintes membros:

I – o Advogado-Geral do Estado, que é seu Presidente;

II – os dois Advogados-Gerais Adjuntos, que são seus Vice-Presidentes;

III – um representante eleito dentre os Procuradores-Chefes;

IV – um representante eleito dentre os Advogados Regionais do Estado;

V – cinco representantes dos Procuradores do Estado;
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VI – um membro indicado pelo Advogado-Geral do Estado, vedada a indicação de

membro da Corregedoria.

§ 1º – As eleições para o Conselho Superior da AGE acontecerão no mês de

fevereiro de cada ano para mandato de um ano, permitida uma recondução.

§ 2º – Os representantes de que tratam os incisos III e IV do “caput” serão eleitos

por seus respectivos pares.

§ 3º – Os representantes dos Procuradores do Estado, previstos no inciso V do

“caput”, serão eleitos por seus pares, observada a representatividade de cada nível

da carreira, sendo que o nível mais numeroso terá direito a duas vagas no Conselho.

§ 4° – Somente poderá candidatar-se ao Conselho Sup erior da AGE o integrante da

carreira com pelo menos três anos de efetivo exercício no cargo.

§ 5º – Haverá um suplente para cada membro eleito.

§ 6º – Os representantes de que tratam os incisos III e IV não perderão assento no

Conselho Superior em virtude de exoneração do cargo em comissão durante o prazo

previsto no § 1º deste artigo.”.”

Emenda nº 2

O art. 26–B da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, de que trata o

art. 5º do Substitutivo nº 2, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º – (...)

“Art. 26 – B – O Procurador do Estado designado para substituir o detentor de cargo

ou de função de chefia ou coordenação perceberá a remuneração inerente ao cargo

ou função, em valor correspondente aos dias de efetiva substituição.

§ 1º – O disposto no “caput” não se aplica ao titular de cargo que tenha por

atribuição exercer a substituição.

§ 2º – O Procurador do Estado quando exercer, além de suas atribuições

ordinárias, outras decorrentes da substituição de Procurador do Estado em virtude de

férias, licença ou qualquer outra hipótese de afastamento ou impedimento, perceberá

gratificação mensal equivalente ao vencimento básico do nível I da carreira de

Procurador do Estado, previsto na tabela II.1 do Anexo II da Lei Complementar nº 92,

de 23 de junho de 2006.”.”

Emenda nº 3
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Acrescente-se ao Substitutivo nº 2 o seguinte artigo:

“Art. (...) – A Lei Complementar nº 83, de 28 de janeiro de 2005, passa a vigorar

acrescida do seguinte art. 6º-A:

“Art. 6º– A – O Corregedor da AGE será nomeado pelo Governador do Estado para

mandato de dois anos, admitida a sua recondução por igual período.

Parágrafo único – O cargo de Corregedor da AGE é privativo de Procurador do

Estado.”.”.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 55/2009

(Redação do Vencido)

Altera a Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, que institui as carreiras

do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder Executivo, e a Lei Complementar nº 83,

de 28 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral

do Estado – AGE – e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os incisos II e IV do art. 2º da Lei Complementar nº 83, de 28 de janeiro de

2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º – (...)

II – as unidades colegiadas:

a) Conselho Superior da AGE;

b) Câmara de Coordenação da AGE;

c) Conselho de Administração de Pessoal - CAP -;

(...)

IV – as unidades de execução na área judicial e extrajudicial:

a) Consultoria Jurídica;

b) Procuradorias Especializadas;

c) Advocacias Regionais do Estado;”.

Art. 2º – A Lei Complementar nº 83, de 2005, fica acrescida do seguinte Capítulo II-

A, composto do art. 5º-A:

“CAPÍTULO II-A

DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO

Art. 5º-A – A Câmara de Coordenação da AGE tem a seguinte composição:
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I – o Advogado-Geral do Estado;

II – os Advogados-Gerais Adjuntos do Estado;

III – o Corregedor da AGE;

IV – os titulares das unidades de que trata o inciso IV do art. 2º desta lei.

Parágrafo único – As atribuições da Câmara de Coordenação da AGE serão

definidas em decreto.” .

Art. 3º – O art. 4º da Lei Complementar nº 83, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 4º – O Conselho Superior da AGE é integrado pelos seguintes membros:

I – o Advogado-Geral do Estado, que é seu Presidente;

II – os Advogados-Gerais Adjuntos, que são seus Vice-Presidentes;

III – um representante eleito entre os Procuradores-Chefes;

IV – um representante eleito entre os Advogados Regionais do Estado;

V – um representante de cada nível da carreira de Procurador do Estado.

§ 1º – As eleições para o Conselho Superior da AGE acontecerão no mês de

fevereiro de cada ano para mandato de um ano, permitida uma recondução.

§ 2º – Os representantes de que tratam os incisos III e IV do “caput” serão eleitos

por seus respectivos pares.

§ 3º – Os representantes dos Procuradores do Estado serão eleitos por seus pares

entre os integrantes de cada nível da carreira.

§ 4° – Somente poderá candidatar-se ao Conselho Sup erior da AGE o integrante da

carreira com pelo menos cinco anos de efetivo exercício no cargo.

§ 5º – Haverá um suplente para cada membro eleito.”.

Art. 4º – O art. 27 da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, fica

acrescido do seguite inciso X:

“Art. 27 – (... )

X – prestar informações sobre a execução de suas atribuições.”.

Art. 5º – A Lei Complementar nº 81, de 2004, fica acrescida dos seguintes arts. 26-

B e 26-C:

“Art. 26-B- O Procurador do Estado designado para substituir o detentor de função

de chefia ou função de coordenação por período igual ou superior a trinta dias
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consecutivos, perceberá a remuneração equivalente ao cargo ou função,

correspondente aos dias de efetiva substituição.

Parágrafo único – O disposto no “caput” não se aplica ao titular de cargo que tenha

por atribuição exercer a substituição.

Art. 26-C – O Advogado-Geral do Estado colocará à disposição de entidade

representativa da classe dos Procuradores dos Estado um membro da carreira eleito

para exercer o cargo de seu Presidente.

§ 1º - A disponibilidade a que se refere este artigo ocorrerá sem prejuízo da

remuneração e das demais vantagens do cargo de Procurador do Estado.

§ 2º - O Procurador do Estado poderá permanecer em disponibilidade remunerada

pelo período de até dois anos, permitida uma recondução por igual período.

§ 3º – Somente poderá beneficiar-se do disposto neste artigo a entidade que tiver

como associados mais da metade dos Procuradores do Estado efetivos em seu

quadro.”.

Art. 6º – Ficam transformados:

I – o cargo de Subadvogado-Geral do Contencioso, a que se refere o inciso I do art.

1º da Lei Delegada nº 177, de 26 de janeiro de 2007, em cargo de Procurador-Chefe;

II – o cargo de Consultor Jurídico-Chefe, a que se refere o inciso II do art. 1º da Lei

Delegada nº 177, de 2007, em cargo de Procurador-Chefe.

Parágrafo único – Em decorrência das transformações constantes neste artigo, as

denominações “Subadvogado Geral do Estado” e “Consultor Jurídico-Chefe”,

previstas, respectivamente, nos incisos I e II do art. 1º e no Anexo I da Lei Delegada

nº 177, de 2007, ficam substituídas por “Procurador-Chefe”.

Art. 7º – A Lei Complementar nº 83, de 2005, fica acrescida dos seguintes arts. 7º-A

e 7º-B:

“Art. 7º-A – As Procuradorias das autarquias e fundações da administração indireta

do Poder Executivo são unidades setoriais de execução da AGE, à qual se

subordinam tecnicamente, e integram a estrutura administrativa das referidas

entidades.

Art. 7º-B – A Consultoria Jurídica da AGE exerce a supervisão técnica das unidades

jurídicas das secretarias de Estado e dos órgãos das administrações direta e indireta
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que exerçam a advocacia consultiva do Estado.”.

Art. 8º - O “caput” do art. 20 da Lei Complementar nº 81, de 2004, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 20 – O Procurador do Estado afastado do efetivo exercício do cargo não

poderá ser promovido por merecimento.”.

Art. 9º - O art. 22 da Lei Complementar nº 81, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 22 – Perderá o direito à promoção por merecimento o Procurador do Estado

que, no período aquisitivo, sofrer punição disciplinar.”.

Art. 10 – O art. 22-A da Lei Complementar nº 81, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 22-A – Será dispensado o cumprimento dos requisitos previstos nos incisos I a

III do art. 19, para promoção por merecimento, e a condição prevista no § 2º do art.

21, para promoção por antiguidade, se não houver quem preencha tais requisitos ou

se quem os preencher recusar a promoção.”.

Art. 11 – O inciso II do art. 26 da Lei Complementar nº 81, de 2004, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 26 - (…)

II – possuir carteira de identidade funcional, conforme modelo aprovado pelo

Conselho Superior da Advocacia-Geral do Estado;”.

Art. 12 – O inciso I do § 1º do art. 30-A da Lei Complementar nº 81, de 2004, passa

a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao § 1º o seguinte inciso IV,

e, ao artigo, os seguintes §§ 4º e 5º:

“Art. 30-A - (...)

§ 1º - (...)

I - de ofício, por comprovada necessidade do serviço, desde que aprovada

previamente pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral do Estado;

(...)

IV - a pedido, mediante permuta, respeitado o critério de antiguidade, na forma de

regulamento.

(...)
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§ 4º - O Procurador do Estado que for removido por permuta, nos termos do inciso

IV do § 1º, fica impedido, pelo prazo de um ano, de concorrer à remoção a pedido

para a unidade de origem.

§ 5º - O disposto no inciso III do § 1º não se aplica às situações constituídas antes

do ingresso na carreira de Procurador do Estado.”.

Art. 13 - Em decorrência das alterações na estrutura orgânica da AGE incidentes

sobre o inciso IV do art. 2º da Lei Complementar n º 83, de 2005, a que se refere o

art. 1º desta lei, a Subadvocacia-Geral do Contencioso fica transformada em

Procuradoria Especializada, com as atribuições e a denominação definidas em

decreto.

Art. 14 - O art. 3º da Lei Complementar nº 81, de 2004, passa a vigorar acrescido

do seguinte § 4º:

“Art. 3º - (...)

§ 4º - Os cargos de chefia nos setores jurídicos dos órgãos a que se referem os

incisos I a III do “caput” deste artigo serão exercidos privativamente pelos

Procuradores do Estado.”.

Art. 15 - O art. 7º da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, fica

acrescido do seguinte inciso:

“Art. 7º - (...)

... - ter, no mínimo, três anos de exercício de atividade jurídica, privativa de bacharel

em Direito, devidamente comprovados.”.

Art. 16 – O inciso I do art. 10 da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 – (...)

I – o cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do § 1º do art. 8º e

nos incisos I a III do art. 7º desta lei complementar;”.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - André

Quintão.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 55/2009
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei complementar em epígrafe

altera a Lei Complementar nº 83, de 28/1/2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica

da Advocacia-Geral do Estado – AGE – e dá outras providências.

No 1° turno, foi a proposição aprovada na forma do Substitutivo n° 2, com a

Emenda nº 6.

No 2º turno, a Comissão de Administração Pública elaborou a redação do vencido e

opinou pela aprovação da proposição com as Emendas n°s 1 a 3, que apresentou.

Em decorrência de requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, nos termos do

art. 183 do Regimento Interno, foi a matéria encaminhada a esta Comissão para ser

analisada nos lindes de sua competência, no 2° turn o.

Fundamentação

O projeto em tela, em sua forma original, trata de alterar a Lei Complementar nº 83,

de 2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral do Estado - AGE

-, propondo a criação da Câmara de Coordenação, a alteração da composição do

Conselho Superior da AGE, a divisão da Subadvocacia-Geral do Contencioso em

Procuradorias Especializadas e Advocacias Regionais do Estado e a transformação

dos cargos de Subadvogado-Geral do Contencioso e de Consultor Jurídico-Chefe em

cargos de Procurador-Chefe; e atribuindo à Consultoria Jurídica da AGE a supervisão

técnica das unidades jurídicas das secretarias de Estado e dos órgãos das

administrações direta e indireta que exerçam a advocacia consultiva.

A matéria foi amplamente discutida no 1º turno, tendo sido apresentadas propostas

de alteração em todas as Comissões pelas quais foi analisada, para que a proposição

abrangesse não apenas alterações na estrutura orgânica da AGE, mas também nas

normas relativas à carreira do Procurador do Estado.

O Substitutivo n° 2, apesar de não incorporar algum as alterações propostas pelo

Substitutivo n° 1, albergou demandas antigas dos me mbros da carreira de Procurador

do Estado, como a possibilidade de remoção mediante permuta e o recebimento de

parcela remuneratória em razão de substituição por período superior a 30 dias em

cargo em comissão ou função de coordenação ou chefia. A Emenda nº 6 ao
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Substitutivo n° 2, aprovada em Plenário, incluiu en tre os requisitos para o ingresso na

carreira de Procurador do Estado a exigência de três anos de atividade jurídica

privativa de bacharel em Direito. Entendemos que o cumprimento de tal exigência

contribui para a seleção de profissionais mais preparados para o serviço público,

possibilitando melhor desempenho dos Procuradores do Estado em suas funções

institucionais.

A Comissão de Administração Pública, ao analisar o projeto no 2° turno, concluiu

pela necessidade da apresentação de emendas que contribuirão para o

aperfeiçoamento do projeto de lei em análise.

A Emenda nº 1 propõe alterações no art. 4º da Lei Complementar nº 83, de 2005,

com o objetivo de alterar a composição do Conselho Superior da AGE, garantida

neste a presença de Procuradores pertencentes a todos os níveis da carreira.

A Emenda nº 2 propõe alterações no art. 26–B, previstas no art. 5º do Substitutivo

nº 2, de forma a se garantir ao Procurador designado para substituir o detentor de

cargo ou função de chefia ou coordenação o recebimento de vencimento

correspondente aos dias de efetiva substituição.

Por fim, foi apresentada a Emenda nº 3, que propõe o acréscimo do art. 6º–A à Lei

Complementar nº 83, de 28/1/2005, que estabelece que o Corregedor da AGE será

nomeado pelo Governador do Estado para mandato de dois anos, podendo ser

reconduzido ao cargo por igual período. Ademais, estabelecemos que tal cargo é

privativo de Procurador do Estado. Em face das funções de correição e de

fiscalização e controle internos do Corregedor, entendemos que a estipulação de

mandato fixo para o referido cargo conferirá maior segurança ao Corregedor para o

desempenho de suas funções.

O projeto em análise, na forma como foi aprovado no 1º turno, com as Emendas

apresentadas pela Comissão de Administração Pública, conferirá melhor

operacionalização e mais eficiência à estrutura orgânica da AGE. Ademais, os direitos

conferidos aos membros da carreira de Procurador do Estado constituem medidas

oportunas para o aprimoramento de uma carreira fundamental para o desempenho

institucional do Poder Executivo.

Vale dizer que o impacto financeiro do acréscimo do art. 26-B à Lei Complementar
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nº 81, de 2004, que trata da parcela remuneratória devida em casos de substituição,

é desprezível. Ressalte-se que a despesa com pessoal do Executivo, em relação à

Receita Corrente Líquida, permanece aquém do limite máximo de 49%, estabelecido

na Lei de Responsabilidade Fiscal, no art. 20, II, “c”.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar

nº 55/2009 no 2° turno, na forma do vencido no 1º t urno, com as Emendas n°s 1 a 3,

da Comissão de Administração Pública.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Délio Malheiros - André

Quintão.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.157/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe altera o “caput”

do art. 1º da Lei nº 17.507, de 29/5/2008, que torna obrigatória a afixação, em hotéis,

pensões, motéis e estabelecimentos congêneres, de placas que alertem sobre o fato

de que a exploração sexual de crianças e adolescentes é crime.

Aprovada no 1º turno na forma original, retorna agora a proposição a esta

Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado

com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento visa ampliar o alcance da Lei nº 17.507, de 29/5/2008,

que obriga a afixação de placas de advertência sobre a exploração sexual de

crianças e adolescentes em hotéis, pensões, motéis e estabelecimentos congêneres.

De acordo com a proposição, escolas, hospitais, maternidades e postos de saúde

públicos também seriam obrigados a afixar, em locais visíveis, placas alertando para

o fato de que a exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Além disso, a

proposição tem o intuito de inserir nos dizeres das respectivas placas incentivo à

denúncia da prática de pedofilia.

Com efeito, a exploração sexual, com fins comerciais inclusive, atinge crianças e
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jovens por todo o País. Meninas, meninos e jovens são explorados sexualmente em

prostíbulos, casas noturnas, hotéis, motéis, casas de massagem, praias, estradas,

postos de gasolina, vias urbanas, portos marítimos e fluviais, garimpos e fazendas.

A proteção aos direitos da criança e do adolescente encontra guarida no art. 227 da

Constituição Federal, o qual marca a introdução, no universo jurídico brasileiro, da

“doutrina da proteção integral”. Essa nova postura tem como alicerce a convicção de

que crianças e adolescentes são merecedores de direitos próprios e especiais que,

em razão de sua condição específica de pessoas em desenvolvimento, estão a

necessitar de uma proteção especializada, diferenciada e integral.

Por sua vez, a Lei nº 8.069, de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do

Adolescente – ECA –, tem a relevante função de regulamentar o texto constitucional.

Não obstante os inquestionáveis avanços introduzidos pela Constituição Federal de

1988 e pelo ECA, a exploração sexual de crianças e adolescentes encontra-se

tutelada por outros dispositivos legais nas esferas federal e estadual. No âmbito do

Poder Executivo merecem destaque os programas nacionalmente orientados que

movimentam uma rede de proteção formada por conselhos de direitos, conselhos

tutelares, entidades de atendimento e de defesa de direitos da criança e do

adolescente, Ministério Público e sociedade civil organizada.

Apesar de a legislação brasileira ser bem clara com relação ao assunto, nota-se

que ainda são necessárias estratégias para coibir essa prática delituosa. As

alterações propostas pelo projeto em análise suplementam as ações, em andamento

no Estado, de enfrentamento da exploração sexual de crianças e jovens, em especial

a Campanha Proteja Nossas Crianças.

Por essas razões, mantemos, no 2º turno, nosso posicionamento favorável à

aprovação da matéria, conforme o que foi discutido no 1º turno de tramitação do

projeto.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei n°

3.157/2009.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2009.

Carlos Gomes, Presidente - Vanderlei Miranda, relator - Eros Biondini.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.321/2009

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em epígrafe “dispõe

sobre as condições e a efetivação do trabalho dos sentenciados do sistema prisional

do Estado de Minas Gerais”.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora a proposição a

esta Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189,

combinado com o art. 102, V, do Regimento Interno.

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise pretende estabelecer condições para a efetivação do

trabalho dos sentenciados do sistema prisional do Estado. Para tanto, determina que

o Poder Executivo incentivará o estabelecimento de parcerias com entidades

privadas, além de oferecer cursos profissionalizantes no âmbito das unidades do

sistema prisional. Para a definição da atividade a ser desenvolvida pelo sentenciado e

de sua remuneração, o projeto determina que seja levado em conta o nível de

instrução, a formação profissional, a aptidão e a capacidade individual do

sentenciado. Segundo o projeto, a remuneração líquida não será inferior a um salário

mínimo por mês. Trata-se de medida que visa a aumentar as oportunidades de

trabalho, considerado um importante agente ressocializador dos sentenciados.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao emitir seu parecer no 1º turno, salientou

que a matéria já se encontra regulada pela legislação, exceto em questões atinentes

à remuneração do trabalho do preso. Assim, foi apresentado substitutivo ao projeto,

por meio do qual se propõe alterar a Lei de Execução Penal do Estado, Lei nº 11.404,

de 1994, de forma a estabelecer novos parâmetros para a fixação da remuneração do

preso. Conforme essa lei, a remuneração do sentenciado será fixada, para o trabalho

interno, em valor não inferior a 3/4 do salário mínimo, ressalvado o trabalho industrial

exercido pelo sentenciado em fundação, empresa pública ou entidade privada, caso

em que se estabelece remuneração igual à do trabalhador livre. O Substitutivo n° 1

pretende elevar o piso remuneratório para um salário mínimo e eliminar essa
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distinção quanto ao trabalho industrial.

Posteriormente, ainda no 1° turno, esta Comissão ap resentou emenda a esse

substitutivo, com o objetivo de instituir, por meio de alteração na Lei nº 18.401, de

2009, o certificado Parceiros da Ressocialização, a ser concedido, anualmente, às

pessoas jurídicas que contratarem sentenciados acautelados do sistema prisional do

Estado. O objetivo do certificado é tanto reconhecer o valor das empresas que

contratam essas pessoas quanto contribuir para que outras empresas assumam sua

responsabilidade social e também contratem sentenciados, contribuindo para a sua

ressocialização.

A seguir, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária apresentou, no 1º

turno, o Substitutivo n° 2, que mantém a instituiçã o do certificado Parceiros da

Ressocialização, conforme proposto por esta Comissão, e amplia a oferta de vagas

aos sentenciados. Por meio de alteração na Lei n° 1 1.404, o substitutivo aumenta de

5% para 10% o percentual máximo de sentenciados que podem compor a mão de

obra na contratação de obras e serviços pela administração pública direta e indireta

do Estado. Além disso, o Substitutivo n° 2 mantém o  atual piso remuneratório do

trabalho do sentenciado (3/4 do salário mínimo), uma vez que a Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária entendeu que o aumento desse piso para um

salário mínimo, conforme pretendido pela Comissão de Constituição e Justiça, geraria

despesas para o erário.

Concordamos com as modificações aprovadas no 1º turno, consubstanciadas no

Substitutivo n° 2, da Comissão de Fiscalização Fina nceira e Orçamentária.

Entretanto, julgamos oportuno apresentar emenda à proposição, de forma a conceder

o certificado Parceiros da Ressocialização às pessoas jurídicas que contratarem

também os egressos do sistema prisional.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.321/2009, no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 2º do vencido no 1º turno a seguinte redação:

“Art. 2º – Fica acrescentado à Lei nº 18.401, de 28 de setembro de 2009, o seguinte
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art. 11-A:

‘Art. 11-A – Fica instituído o certificado Parceiros da Ressocialização, a ser

concedido, anualmente, às pessoas jurídicas que contratarem egressos e

sentenciados acautelados do sistema prisional do Estado, nos termos do

regulamento, observado o disposto na Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984, e

na Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994.’.”.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente e relator - Padre João - Tiago Ulisses.

PROJETO DE LEI Nº 3.321/2009

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, que contém normas de execução

penal, e a Lei nº 18.401, de 28 de setembro de 2009, que autoriza o Poder Executivo

a conceder subvenção econômica às pessoas jurídicas que contratarem egressos do

sistema prisional do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O § 3º do art. 39 da Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 39 – (...)

§ 3º – Na contratação de obras e de serviços pela administração pública direta ou

indireta do Estado serão reservados para sentenciados até 10% (dez por cento) do

total das vagas existentes.”.

Art. 2º – Fica acrescentado à Lei nº 18.401, de 28 de setembro de 2009, o seguinte

art. 11-A:

“Art. 11-A – Fica instituído o Certificado Parceiros da Ressocilialização, a ser

concedido, anualmente, às pessoas jurídicas que contratarem sentenciados

acautelados do sistema prisional do Estado, nos termos do regulamento, observado o

disposto na Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984, e na Lei nº 11.404, de 25 de

janeiro de 1994.”.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.653/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o Projeto de Lei nº 3.653/2009 institui a

Política Estadual do Voluntariado Transformador e dá outras providências.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta

Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado

com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise visa a instituir a Política Estadual do Voluntariado

Transformador, com o fim de fomentar a prática do voluntariado nos diferentes

setores da sociedade.

Desde os anos 1930, o Estado adota políticas relacionadas ao voluntariado,

reconhecendo as instituições filantrópicas como colaboradoras no desenvolvimento

de políticas de assistência social. Foi, contudo, nos anos 1990 que o voluntariado

ganhou força, impulsionado pelo lançamento da campanha Ação da Cidadania contra

a Fome e a Miséria e pela Vida, em 1993, e do Programa Comunidade Solidária, em

1996.

Nesta Casa, o voluntariado está em pauta desde 2001, quando foi tema de

seminário legislativo, em que se buscou colher sugestões para fortalecer essa

atividade. Em 2007, o tema retornou, em audiência pública realizada pela Comissão

do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, que discutiu a situação do voluntariado

no Estado e as perspectivas de organização do setor, sendo lançado, nesse

momento, a Frente Parlamentar em Defesa do Trabalho Voluntário. O tema continua

em pauta, tendo sido realizado, no dia 30/11/2009, debate público que abordou

concepções e experiências de voluntariado transformador.

Importa destacar que a concepção que informa a atuação do voluntariado sofreu

transformações na última década, deixando para trás a idéia de substituição do

Estado, presente nos anos 1990, compreendendo seu caráter complementar ao

Estado na implementação das políticas públicas.

O Substitutivo nº 1, aprovado no 1º turno, promoveu alterações no projeto de lei

com o fim de tornar mais claros os conceitos e os objetivos da política a ser instituída,
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facilitando, assim, sua aplicabilidade. Da forma como foi aprovada, a proposição

focaliza o fomento às ações de voluntariado empreendidas pelos órgãos do governo

do Estado, empresariado e terceiro setor, em consonância com as políticas públicas.

Assim, esta Comissão reitera a posição adotada no 1º turno.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.653/2009 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2009.

Carlos Gomes, Presidente - Eros Biondini, relator - Vanderlei Miranda.

PROJETO DE LEI Nº 3.653/2009

(Redação do Vencido)

Institui a Política Estadual de Fomento ao Voluntariado Transformador.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Política Estadual de Fomento ao Voluntariado

Transformador, destinada a preparar cidadãos e instituições para a prática do

voluntariado.

Art. 2º – São objetivos da política de que trata esta lei:

I – articular os órgãos do Estado, entidades do terceiro setor, empresas e cidadãos

para a prática do voluntariado transformador, em consonância com as políticas

públicas implementadas pelo Estado;

II – promover e fomentar as oportunidades para a prática do voluntariado

transformador nos órgãos do Estado, nas entidades do terceiro setor e nas empresas

sediadas no Estado;

III – oferecer capacitação a entidades sociais e gestores dos órgãos públicos que

recebem voluntários;

IV – criar um sistema de acompanhamento das práticas do voluntariado executadas

nos órgãos do Estado, entidades do terceiro setor e empresas, capaz de identificar as

demandas e orientar as iniciativas de trabalho voluntário no Estado.

Art. 3º – São diretrizes da Política Estadual de Fomento ao Voluntariado

Transformador:

I – a prática do voluntariado como elemento de transformação da realidade social;
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II – o fortalecimento dos setores que trabalham com voluntariado;

III – o incentivo para as empresas em ações de voluntariado;

IV – o fomento do voluntariado como instrumento de apoio ao Estado na

implementação das políticas públicas.

Art. 4º – Para o cumprimento dos objetivos da política de que trata esta lei, caberá

ao Estado, por meio do órgão competente:

I – promover atividades para capacitação e preparação de voluntários e entidades

do terceiro setor;

II – realizar seminários, conferências, fóruns e debates públicos para a discussão

do tema do voluntariado com o conjunto da sociedade;

III – realizar parcerias com universidades, instituições de ensino e conselhos

profissionais, para fomento à participação de jovens estudantes e profissionais em

ações de voluntariado;

IV – incentivar os Municípios a adotar as diretrizes e os objetivos da política de que

trata esta lei.

Parágrafo único – A forma de realização dos objetivos da Política Estadual de

Fomento ao Voluntariado Transformador será definida entre o órgão executor da

política e cada órgão do governo, iniciativa privada e terceiro setor.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.754/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispõe sobre a

destinação de produtos apreendidos pelas autoridades do Estado.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 com as Emendas nºs 1 e 2,

retorna agora o projeto a esta Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos

termos do art. 189, combinado com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Conforme determina o § 1º do art. 189 do Regimento Interno, segue, anexa, a

redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise dispõe sobre a destinação de produtos apreendidos pelas
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autoridades do Estado, no exercício do poder de polícia, a fim de que sejam doados a

instituições filantrópicas.

Um ponto a ser observado é a existência de norma versando sobre o mesmo

assunto do projeto de lei em análise: trata-se da Lei nº 16.670, de 8/1/2007, que

dispõe sobre a doação de produtos apreendidos pelas autoridades do Estado. A

proposição, em sua forma original, pouco difere dessa lei. Por esse motivo, a

Comissão de Constituição e Justiça apresentou, no 1º turno, o Substitutivo nº 1, a fim

de que fossem acrescentados à essa lei dispositivos para o seu aperfeiçoamento.

O “caput” do art. 1º da Lei nº 16.670 estabelece que os produtos apreendidos serão

doados a instituições filantrópicas ou de caridade. No entanto, o conceito de

instituição de caridade não é apropriado para caracterizar entidades que realizam

algum tipo de atividade assistencial. Dessa forma, esta Comissão apresentou, no 1º

turno, a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1, substituindo o termo “caridade” por

“entidade beneficente”, com o intuito de promover a adequação conceitual.

Esta Comissão também apresentou, no 1º turno, a Emenda nº 2 ao Substitutivo nº

1, a fim de ampliar a utilização dos recursos obtidos com a venda dos produtos

doados para a manutenção das atividades das instituições beneficiadas, e não só

para a realização de benfeitorias.

Essas entidades prestam relevantes serviços à sociedade, atuando em apoio ao

Estado na execução de políticas públicas. Muitas delas possuem recursos escassos

para o desenvolvimento de suas atividades; assim, as doações são de extrema

importância para a manutenção do trabalho que realizam. No entanto, a utilização

desses recursos deve ser fiscalizada pelo Estado e pela sociedade. Dessa forma, o

art. 3º do vencido obriga a publicação dos atos de comercialização dos produtos

doados e dos recursos com eles obtidos, garantindo o controle sobre os atos

praticados por essas instituições.

Por esses motivos, reiteramos a posição adotada no 1º turno.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.754/2009 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2009.
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Carlos Gomes, Presidente e relator - Vanderlei Miranda - Eros Biondini.

PROJETO DE LEI Nº 3.754/2009

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 16.670, de 8 de janeiro de 2007, que dispõe sobre a doação de

produtos apreendidos nos termos que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O “caput” do art. 1º da Lei nº 16.670, de 8 de janeiro de 2007, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – Produtos apreendidos pelas autoridades competentes no exercício do

poder de polícia serão, sempre que possível, doados a instituições filantrópicas ou

entidades beneficentes, esgotados os prazos para a interposição de recurso contra

sua apreensão.”.

Art. 2º – Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 16.670, de 2007, o seguinte § 2º,

passando o parágrafo único a vigorar como § 1º:

“Art. 1º – (...)

§ 2º – Para os fins do disposto no ‘caput’, terão prioridade as instituições que

possuam o título de utilidade pública estadual e estejam devidamente regularizadas

no âmbito estadual.”.

Art. 3º – O art. 2º da Lei nº 16.670, de 2007, passa a vigorar acrescido dos

seguintes §§ 1º e 2º:

“Art. 2º – (...)

§ 1º – As instituições beneficiadas darão publicidade, em jornal local, da lista dos

produtos a serem comercializados, com antecedência mínima de quinze dias, e dos

recursos com eles obtidos, até quinze dias após a transação.

§ 2º – Os recursos obtidos com a comercialização dos produtos serão utilizados

para a realização de benfeitorias e para a manutenção das atividades das instituições

beneficiadas.”.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.263 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.263/2009, de autoria do Deput ado Sávio Souza Cruz, que dá
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a denominação de Prefeito José Boaventura Leite Jr. ao trecho da Rodovia MG-

0925 entre a BR-135 e a sede do Município de Morro da Garça, foi aprovado em

turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.263/2009

Dá denominação ao trecho da Rodovia AMG-900 entre a BR-135 e a sede do

Município de Morro da Garça.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Prefeito José Boaventura Leite Jr. o trecho da Rodovia

AMG-900 compreendido entre a BR-135 e a sede do Município de Morro da Garça.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Juninho Araújo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.411 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.411/2009, de autoria do Deput ado Sávio Souza Cruz, que dá

denominação à Rodovia MG-432, que liga a BR-040 ao Muncípio de Esmeraldas, foi

aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.411/2009

Dá denominação à Rodovia MG-432, que liga a BR-040 ao Muncípio de

Esmeraldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica denominada Prefeito Eliacim de Avela r a Rodovia MG-432, que liga a

BR-040 ao Município de Esmeraldas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Juninho Araújo.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 19 DE DEZEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 116ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISL ATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/12/2009

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Doutor Viana, José Henrique e

Dalmo Ribeiro Silva

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

Correspondência: Mensagens nºs 454 e 455/2009 (encaminhando processos

relativos a terras devolutas a serem legitimadas pelo Instituto de Terras do Estado de

Minas Gerais - Iter - e solicitação de retirada da Emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº

3.864/2009, respectivamente), do Governador do Estado - Ofício nº 37/2009

(encaminhando o Projeto de Lei nº 4.109/2009), do Presidente do Tribunal de Contas

- Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de

Emenda à Constituição nº 58/2009 - Projetos de Lei nºs 4.110 a 4.134/2009 -

Requerimentos nºs 5.307 a 5.333/2009 - Requerimentos dos Deputados Walter Tosta

e outros, Walter Tosta e Fábio Avelar (2) - Comunicações: Comunicações das

Comissões de Assuntos Municipais, de Cultura, do Trabalho, de Transporte, de

Turismo e de Administração Pública - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados

Ruy Muniz, Antônio Júlio, da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados Eros

Biondini e Getúlio Neiva - Registro de presença - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, dos Nomes das Sras.

Suely Duque Rodarte, Irene de Melo Pinheiro, Avani Avelar Xavier, Arminda Rosa

Rodrigues da Matta Machado, Magda Lopes Campbel, Keyla Mayumi F. M. de Melo,

Maria Aparecida Sanchez Coelho, Rosane Marques Crespo Costa e Ângela

Imaculada F. de Freitas Delben e dos Srs. Sebastião Antônio dos Reis e Silva, Tomás

de Andrade Nogueira e Faiçal David Freire para os cargos de Conselheiro do

Conselho Estadual de Educação - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações - Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado Fábio

Avelar; aprovação - Requerimento nº 1.033/2007; aprovação com a Emenda nº 1 -
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Requerimentos nºs 1.138 e 1.317/2007; aprovação - Requerimento nº 1.319/2007;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Requerimento nº 1.323/2007; aprovação -

Requerimento nº 4.383/2009; aprovação com a Emenda nº 1 - Requerimentos nºs

4.391, 4.400, 4.418, 4.443, 4.511, 4.512, 4.544, 4.571, 4.661, 4.672, 4.673, 4.674,

4.734, 4.861, 4.889, 4.901, 4.905 e 4.952/2009; aprovação - Requerimento do

Deputado Luiz Humberto Carneiro; deferimento; discurso do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva - Requerimento do Deputado Padre João; deferimento; discurso do Deputado

Padre João - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de

Proposições: Requerimentos do Deputado Padre João (2); aprovação - Inexistência

de quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição - Votação,

em turno único, do Projeto de Lei nº 262/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº

1 - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 900/2007; aprovação na forma do

vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.935/2008;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 3.429/2009; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 309/2007;

aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 558/2007; aprovação na forma

do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.157/2009;

aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.238/2009; aprovação na

forma do Substitutivo nº 2; prejudicialidade do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 3.586/2009; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.653/2009; aprovação na forma do

Substitutivo nº 1; prejudicialidade das Emendas nºs 1 a 3 - Votação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 3.754/2009; aprovação na forma do Substitutivo nº 1, com as

Emendas nºs 1 e 2 - Suspensão e reabertura da reunião - Chamada para

recomposição de quórum; existência de número regimental para a continuação dos

trabalhos - Prorrogação da reunião - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.864/2009; requerimento contido na Mensagem nº 455/2009; deferimento; votação

do projeto, salvo emendas; aprovação; verificação de votação; inexistência de

quórum para votação; anulação da votação; questão de ordem; chamada para

recomposição do número regimental; existência de quórum para votação; renovação

da votação do projeto, salvo emendas; aprovação; verificação de votação; ratificação



____________________________________________________________________________
2337

da aprovação; votação da Emenda nº 2; aprovação; votação da Emenda nº 3;

aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação; declaração de voto -

Registro de presença - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.899/2009;

aprovação na forma do vencido em 1º turno; verificação de votação; ratificação da

aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.854/2009; aprovação na

forma do vencido em 1º turno; verificação de votação; ratificação da aprovação -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.959/2009; discurso do Deputado Durval

Ângelo; votação do projeto; aprovação; verificação de votação; ratificação da

aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 4.108/2009; discurso

do Deputado Durval Ângelo; encerramento da discussão; discurso do Deputado

Durval Ângelo; votação do projeto; aprovação; verificação de votação; ratificação da

aprovação; questões de ordem; declaração de voto; questões de ordem; declaração

de voto; questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Sargento

Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da

Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlos

Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -

Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -

Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir -

Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan -

Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -

Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria

Tereza Lara - Mauri Torres - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo

Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei

Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - 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 Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Braulio Braz, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Doutor Ronaldo, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 454/2009*

Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tendo em vista o disposto no inciso XXXIV do art. 62 e no inciso II do § 9° do art.

247 da Constituição do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para exame e

aprovação dessa Egrégia Assembleia Legislativa, os processos rurais, com relação

nominal, localização, município e área, a serem alienados ou concedidos pelo

Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais – ITER.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu elevado apreço e

distinta consideração.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Relação de imóveis rurais com área superior a 100,00ha

* - O quadro contendo a relação de imóveis rurais acima referida foi publicado no

“Diário do Legislativo” de 19.12.2009.

- À Comissão de Política Agropecuária, para os fins do art. 102, inciso IX, alínea “e”,

do Regimento Interno, nos termos da Decisão Normativa de 17/6/93.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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“MENSAGEM Nº 455/2009*

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Solicito-lhe a retirada de Emenda apresentada ao Projeto de Lei nº 3.864, de 2009,

que altera a Lei nº 18.017, de 8 de janeiro de 2009, que institui a Gratificação

Complementar de Produtividade - GCP, na carreira da Advocacia Pública do Estado,

encaminhada por meio da Mensagem nº 469, de 9 de dezembro de 2009.

A emenda em questão propunha a criação da Subsecretaria de Administração da

Cidade Administrativa no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

e de cargos de provimento em comissão e gratificações temporárias estratégicas.

Antecipo agradecimento e reitero, na oportunidade, expressão de meu elevado

apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.”

* - Publicado de acordo com o texto original.

“OFÍCIO Nº 37/2009*

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Encaminho para conhecimento e deliberação da Egrégia Assembleia Legislativa a

minuta de Projeto de Lei que altera a Lei nº 13.770, de 06 de dezembro de 2000, que

dispõe sobre o plano de carreira dos servidores efetivos do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais.

Na oportunidade, manifesto expressões de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Conselheiro Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas.

Fundamentação

Encaminho para deliberação dessa augusta Assembléia Legislativa, nos termos dos

artigos 66, II e 77, § 3º, inciso II, da Constituição Estadual e art. 4º, inciso III, da Lei

Complementar n. 102, de 17-1-2008, o projeto de lei, em anexo, que objetiva

reajustar os vencimentos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais e modificar a Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000, que altera o plano de
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carreira do servidores efetivos deste Tribunal de Contas.

A importância e o alcance da proposta se assentam, notadamente, nos

consagrados princípios constitucionais da igualdade e da eficiência, de observância

inafastável pela Administração Pública.

Por sua vez, o princípio da eficiência, erigido ao patamar mais elevado pela EC n.

19, de 4-6-1998, preconiza a implantação de uma política de valorização constante do

servidor público, condição sine qua non para a existência de um quadro de pessoal

qualificado e com mínima rotatividade.

Dessa forma, e na esteira da austera política financeira adotada pelo Governo do

Estado e sem olvidar as limitações contidas na Lei Complementar 101, de 4-5-2000

(Lei de Responsabilidade Fiscal), a presente proposição tem por escopo garantir aos

servidores da Corte de Contas vencimentos condignos às relevantes atribuições

constitucionais e legais outorgadas à Instituição.

Nesse particular, é mister ressaltar que a baixa atratividade remuneratória e a

desigualdade de tratamento são fatores determinantes para a crescente e contínua

evasão de servidores capacitados dos quadros do Tribunal de Contas, o que

compromete, de forma insofismável, a qualidade e a celeridade na prestação dos

relevantes serviços aos jurisdicionados e, em última ratio, à toda a Sociedade.

Cumpre-nos informar, por oportuno, que, dos candidatos nomeados, em razão da

aprovação no último concurso público (Edital 01/2006), 61 (sessenta e um) não

tomaram posse, e, dentre aqueles que tomaram posse e entraram em exercício, 31

(trinta e um) já pediram exoneração.

Por todo o exposto, a presente proposição visa estender aos servidores do Tribunal

de Contas o reajuste de 17,5% (dezessete e meio por cento), já concedido aos

servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (10% a partir de 1º-1-

2009 e 7,5% a partir de 1º-7-2009) e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais

(reajuste concedido a partir de 1º-1-2008), por meio das Leis 18.025, de 9-1-2009 e

17.681, de 23-7-2008, respectivamente.

Apresentamos, abaixo, o quadro comparativo da evolução da remuneração das

carreiras deste Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça e do Ministério Público, que

retrata a desigualdade do tratamento dispensado ao Tribunal de Contas.
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Senão vejamos:

Evolução do Valor do Padrão 01 no Tribunal de Contas, no Tribunal de Justiça e no

Ministério Público

* - O quadro contendo a evolução acima referida foi publicado no “Diário do

Legislativo” de 19.12.2009.

O art. 2º do projeto assegura, ainda, ao servidor, a elevação de dois padrões,

respeitado o padrão final estabelecido para cada uma das classes em que se

encontrar posicionado.

Apresentamos, também, no art. 4º do projeto, a alteração dos padrões iniciais das

carreiras de Oficial e Técnico do Tribunal de Contas, do Quadro Específico de

Provimento Efetivo, atualmente padrões TC-28 e TC-42, para TC-34 e TC-48,

respectivamente (art. 1º do Projeto de Lei).

O ajuste se faz necessário considerando que com a entrada em vigor da Lei 17.690,

de 31-7-2008, houve a elevação de 4 (quatro) padrões na carreira, assegurada aos

servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, prevista no art. 5º, da referida

Lei, bem como a ampliação de cada classe das carreiras em 6 (seis) padrões,

prevista no art. 1º, da mesma Lei, permanecendo sem alteração o padrão inicial de

ingresso nas carreiras.

Tais fatos geraram situações de desigualdades, constatadas tão logo tomaram

posse e entraram em exercício os novos servidores.

À guisa de exemplo podemos citar a situação daqueles servidores que tomaram

posse e entraram em exercício, neste Tribunal, até o dia 31-7-2008, véspera da

entrada em vigor da referida Lei 17.690/2008, e obtiveram a elevação de 4 (quatro)

padrões na carreira, tendo sido posicionados no TC-32 (padrão inicial da carreira de

Oficial do Tribunal de Contas) ou no TC-46 (padrão inicial da carreira de Técnico do

Tribunal de Contas), conforme o caso, enquanto que aqueles servidores que tomaram

posse e entraram em exercício no dia 1º-8-2008, data da entrada em vigor da citada

Lei, foram posicionados no TC-28 (padrão inicial da carreira de Oficial do Tribunal de

Contas) ou no TC-42 (padrão inicial da carreira de Técnico do Tribunal de Contas).

Ora, tal situação de desigualdade não deve prevalecer, razão pela qual propomos,

além da alteração dos padrões iniciais das carreiras de Oficial e de Técnico do
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Tribunal de Contas, para TC-34 e TC-48, respectivamente, evitando, com isso, que

essa situação se perpetue, a concessão de quatro padrões na carreira para aqueles

servidores que ingressaram entre 1º de agosto de 2008 e a data de vigência da nova

Lei, sem prejuízo do disposto no caput do art. 3º do citado projeto de Lei.

Deixamos de propor a mesma alteração para a carreira de Agente do Tribunal de

Contas, do Quadro Específico de Provimento Efetivo, e para as carreiras de Agente,

Oficial e Técnico do Tribunal de Contas, do Quadro Suplementar, considerando que

estas carreiras serão extintas com a vacância dos cargos atualmente providos, não

havendo, por óbvio, a possibilidade de ingresso de novos servidores.

O projeto de lei ora encaminhado objetiva, ainda, na esteira das assertivas acima

expostas, assegurar aos servidores efetivos das carreiras do Tribunal de Contas uma

parcela de complementação remuneratória, nos termos do art. 6º, devida a título de

abono, como forma de incentivo, alcançando, precipuamente, os servidores recém

empossados.

Tal parcela de complementação remuneratória será incorporada, gradativamente,

na medida em que o servidor desenvolver-se na carreira, galgando padrões de

vencimento mais elevados.

Quanto aos padrões de vencimentos dos cargos do Quadro Específico de

Provimento em Comissão, o art. 7º do projeto estabelece que a correspondência

entre os padrões atuais e os novos padrões propostos está definida no Anexo II, que

o acompanha, em consonância com a elevação de dois padrões assegurados aos

servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo.

Propomos, ainda, a redução do tempo de exercício em cargo de provimento efetivo

do Tribunal de Contas para o ingresso e o desenvolvimento na classe A, um dos

requisitos para o desenvolvimento na referida classe, de 25 (vinte e cinco) anos para

20 (vinte) anos, conforme art. 8º do projeto de lei apresentado.

Tal medida objetiva evitar que a carreira dos servidores efetivos do Tribunal de

Contas seja marcada pelo imobilismo e pela estagnação, considerando que vários

servidores já encontram-se posicionados no padrão final da classe B, sem, contudo,

terem implementado o tempo exigido pela legislação em vigor para progredirem nas

respectivas carreiras.
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Por oportuno, considerando que com as Leis 9.768, de 31-5-1989 e 12.974, de 28-

7-1998 alguns cargos de provimento efetivo das carreiras da Secretaria do Tribunal

de Contas são transformados ou extintos com a vacância, faz-se necessária a

adequação do quantitativo dos cargos constantes dos Anexos II e III da Lei 13.770,

de 6-12-2000.

Propomos, ainda, a transformação, com a vacância, de 70 (setenta) cargos de

Técnico do Tribunal de Contas, especialidade Técnico de Controle Externo II, em

Técnico do Tribunal de Contas, especialidade Inspetor de Controle Externo,

considerando as novas demandas deste Tribunal de Contas, destacando que a

remuneração de ambos os cargos é a mesma.

Destacamos, por derradeiro, o fato de que o vencimento e a estabilidade no cargo

não são mais suficientes para promover a satisfação e fazer com que os servidores

empenhem-se ao máximo na execução de seu mister de forma eficaz.

Entendemos oportuna e conveniente a proposição ora apresentada, que, além de

conferir um tratamento isonômico com servidores de outras instituições do Estado,

cuida de valorizar o servidor público do Tribunal de Contas e de estimular a sua

produtividade e eficiência no desempenho de suas funções.

GOVERNO ESTADUAL - PODER LEGISLATIVO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro/2010 a Dezembro/2010

* - O quadro contendo o relatório de gestão fiscal e o demonstrativo da despesa

com pessoal do Tribunal de Contas do Estado foi publicado no “Diário do Legislativo”

de 19.12.2009.

OBS.: RCL de 29.740.243.994,00 informado pela Seplag.

IMPACTO DE R$52.026.799,97

Concessão de 17,5% aos servidores ativos e inativos e concessão linear de 02

padrões;

04 padrões para servidores que ingressaram no TC a partir de 01/08/2008 (26
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servidores);

Concessão de parcela de complementação remuneratória de até R$1.000,00 para

Oficiais que recebem até R$3.125,00 e para Técnicos que recebem até R$4.329,00

(129 servidores)

Vigência a partir de março de 2010

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DO COMPROMETIMENTO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

EM RELAÇÃO À DESPESA DE PESSOAL - EXERCÍCIO 2010

ALMG X TCEMG

* - O quadro contendo o demonstrativo do comprometimento da receita corrente

líquida em relação à despesa de pessoal do Tribunal de Contas do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo” de 19.12.2009.

 (1) Valores obtidos através do site: www.seplag.mg.gov.br em 11/12/2009.

Na apuração da Despesa Líquida foram excluídos apenas os itens 3190-42.5

(Contribuição Patronal), 3190-43.5 (Contribuição Servidor) e 3190-92 (Despesas de

Exercícios Anteriores), uma vez que são valores que constam do Quadro de

Detalhamento de Despesas - QDD. Historicamente existem outras deduções que não

são visíveis no QDD, tais como verbas indenizatórias.

PROJETO DE LEI Nº 4.109/2009

Modifica as Leis números 12.974, de 28 de julho de 1998 e 13.770, de 6 de

dezembro de 2000, que altera o plano de carreira dos servidores efetivos do Tribunal

de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Art. 1º – O valor do padrão TC-01 da Tabela de Escalonamento Vertical de

Vencimentos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado, constante do Anexo V

da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000, alterado pela Lei nº 16.134, de 26 de

maio de 2006, passa a ser de R$ 738,51 (setecentos e trinta e oito reais e cinquenta

e um centavos).

Art. 2º – Fica assegurada, ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das

carreiras do Tribunal de Contas, a elevação de dois padrões, respeitado o padrão

final estabelecido para cada uma das classes em que se encontrar o servidor.
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Art. 3º – Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras do

Tribunal de Contas, cujo ingresso tenha ocorrido entre 1º de agosto de 2008 e a data

de vigência desta Lei, fica assegurada a elevação de quatro padrões, sem prejuízo do

disposto no artigo 2º.

Art. 4º – Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras do

Tribunal de Contas fica assegurada a parcela de complementação remuneratória,

devida a título de abono, a partir de 1º de janeiro de 2010.

§ 1º – A parcela de complementação remuneratória, fixada no valor máximo de R$

1.000,00 (mil reais), será variável e diferenciada, devendo ser paga aos servidores

ocupantes de cargo de provimento efetivo:

I - de Agente do Tribunal de Contas, até atingir o limite de vencimento base de R$

1.866,78 (mil oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos);

II - de Oficial do Tribunal de Contas, até atingir o limite de vencimento base de R$

3.125,79 (três mil cento e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos);

III - de Técnico do Tribunal de Contas, até atingir o limite de vencimento base de R$

4.329,05 (quatro mil trezentos e vinte e nove reais e cinco centavos).

§ 2º – O valor da parcela de complementação remuneratória será recalculado

sempre que houver variação no vencimento base do servidor, de modo que não

sejam excedidos os limites previstos no parágrafo anterior.

§ 3º - Não será devido o pagamento da parcela de complementação remuneratória

aos servidores cujo vencimento base exceda os limites previstos no § 1º deste artigo.

Art. 5º – Os quadros constantes nos Anexos II e III da Lei nº 13.770, de 6 de

dezembro de 2000, com a redação dada pelo Anexo I da Lei nº 17.690, de 31 de julho

de 2008, passam a vigorar na forma do Anexo I desta Lei.

Art. 6º – O art. 7º-A da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro 2000, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 7º-A - São requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na

classe A, além daqueles previstos em resolução do Tribunal de Contas:

I - ter vinte anos de exercício em cargo de provimento efetivo do Tribunal de Contas

do Estado; e

II - ser detentor de, pelo menos, dois títulos de pós-graduação, lato sensu, stricto
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sensu ou pós-doutorado, nas áreas de Direito, Ciências Contábeis, Ciências

Atuariais, Administração, Ciências Econômicas, Engenharia, Medicina ou

Biblioteconomia, obtidos em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação.

§ 1º - O padrão máximo que os servidores mencionados nos §§ 1º e 2º do art. 7º

desta Lei poderão alcançar na Classe A da respectiva carreira é o correspondente ao

do cargo de provimento em comissão de Diretor-Geral, desde que atendidos os

requisitos estabelecidos nesta Lei e em resolução do Tribunal de Contas.

§ 2º - O padrão máximo que o servidor mencionado no § 3º do art. 7º desta Lei

poderá alcançar na Classe A da respectiva carreira, desde que atendidos os

requisitos estabelecidos nesta lei e em resolução do Tribunal de Contas, é:

I - o correspondente ao cargo de provimento em comissão de Coordenador de

Área, para o servidor ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente do Tribunal

de Contas;

II - o correspondente ao cargo de provimento em comissão de Diretor Adjunto, para

o servidor ocupante do cargo de provimento efetivo de oficial do Tribunal de Contas; e

III - o correspondente ao cargo de provimento em comissão de Diretor-Geral, para o

servidor ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico do Tribunal de Contas.”.

Art. 8º - Ficam incluídos na tabela de escalonamento vertical de vencimento,

constante no Anexo V da Lei nº 13.770, de 2000, os seguintes padrões e índices: TC-

94: 21,7892 e TC-95: 22,6520.

Art. 7º - A correspondência entre os padrões de vencimento dos cargos constantes

no Quadro Específico de Provimento em Comissão, a que se refere o item I do Anexo

I da Lei nº 12.974, de 28 de julho de 1998, com a redação dada pelo Anexo II da Lei

nº 17.350, de 17 de janeiro de 2008, vigentes até a data da publicação desta Lei, e os

padrões de vencimento vigentes a partir da publicação desta Lei, é a definida no

Anexo II desta Lei.

Art. 8º – Ficam transformados, com a vacância:

§ 1º – Em 70 (setenta) cargos de Técnico do Tribunal de Contas, especialidade

Inspetor de Controle Externo, código TC-NS-01, 70 (setenta) cargos de Técnico do

Tribunal de Contas, especialidade Técnico de Controle Externo II, código TC-NS-03.

§ 2º – Em 81 (oitenta e um) cargos de Técnico de Controle Externo I, código TC-
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NS-02, 58 (cinquenta e oito) cargos de Técnico de Controle Externo IV, código TC-

NS-05, e 9 (nove) cargos de Assistente Técnico de Controle Externo, código TC-SG-

01, ainda não extintos nos termos do disposto no art. 14 da Lei nº 10.858, de 5 de

agosto de 1992, e 14 (quatorze) cargos de Assistente de Controle Externo III, código

TC-SG-02.

Art. 9º – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das

classificações orçamentárias.

Art. 10 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11 – Revogam-se as disposições em contrário, em especial o inciso II, do art.

13, da Lei 12.974, de 28 de julho de 1998.

ANEXO I

"ANEXO II

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000)

Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Quadro Específico de Provimento Efetivo

* - A tabela contendo o quadro específico de provimento efetivo da Secretaria do

Tribunal de Contas do Estado foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19.12.2009.

ANEXO III

(a que se refere o § 1º do art. 1º da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000)

Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Quadro Suplementar

* - A tabela contendo o quadro específico do quadro suplementar da Secretaria do

Tribunal de Contas do Estado foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19.12.2009.

ANEXO II

(a que se refere o art. 3º da Lei nº ..., de ... de ... de...)

Correspondência entre os padrões de vencimentos dos cargos constantes do

Quadro Específico de Provimento em Comissão, a que se refere o Anexo I da Lei nº

12.974, de 28 de junho de 1998

* - O quadro contendo a correspondência entre os padrões de vencimentos dos

cargos constantes do Quadro Específico de Provimento em Comissão do Tribunal de

Contas do Estado foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19.12.2009.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.697/2009 , da Comissão Especial da

Execução das Penas no Estado.

Do Sr. Demétrio de Miranda Ayala, Presidente da Câmara Municipal de Guanhães,

encaminhando moção de apoio dessa Casa Legislativa, aprovada por todos os

Vereadores, ao Projeto de Emenda à Constituição nº 14/2007. (- Anexe-se à Proposta

de Emenda à Constituição nº 14/2007.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.866/2009, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.866/2009.)

Do Sr. Florian Augusto Coutinho Madruga, Presidente da Associação Brasileira das

Escolas do Legislativo e de Contas, solicitando a destinação de recursos do

Orçamento de 2010 para a Escola do Legislativo mineiro. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE, informando a liberação dos

recursos financeiros que menciona, destinados a garantir a execução de programas

desse Fundo. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional de Negócios da CEF (5),

informando o crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União referentes

aos contratos que menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins

do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Thiago Alexsander Costa Grego, Subsecretário de Inovação e Logística do

Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, encaminhando o relatório

de sustentabilidade desse Sistema, referente ao exercício de 2008. (- À Comissão de

Meio Ambiente.)
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2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 58/2009

Acrescente-se o § 2º, renumerando-se o parágrafo único do art. 38 da Constituição

do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - O art. 38 da Constituição do Estado passa  a vigorar com o seguinte § 2º:

“Art. 38 - (...)

§ 2º - A servidora policial civil será aposentada voluntariamente,

independentemente da idade, após vinte e cinco anos de efetivo serviço nos cargos a

que se refere a Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005, ou após trinta anos

de contribuição, desde que conte, pelo menos, vinte anos de efetivo exercício nos

cargos a que se referem os incisos I a IV do art. 7º da referida lei.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2009.

Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Braulio Braz - Carlos

Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Delvito Alves - Dimas Fabiano -

Doutor Rinaldo - Duarte Bechir - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gilberto

Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira -

Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise -

Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Tenente Lúcio - Walter Tosta - Wander

Borges.

Justificação: Cuida esta proposta de emenda à Constituição de consubstanciar o

princípio da isonomia, especialmente quando observado pelo viés que estabelece

seja conferido tratamento desigual aos desiguais na medida das suas desigualdades.

Mulheres e homens são iguais, na forma do art. 5º, I da Constituição da República,

mas é a mesma Carta Magna que, reconhecendo a dupla jornada feminina no
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trabalho e na organização da família (mormente na criação dos filhos), confere

tratamento diferenciado à aposentadoria das mulheres (art. 40, III e 201, § 7º) ao

minorar em cinco anos o tempo necessário para sua transferência para a inatividade.

Por essa razão é que se faz necessário corrigir a injusta omissão quanto à

previdência dos policiais civis, que não confere às policiais o mesmo direito de

aposentadoria mais célere, quando comparado com o direito dos homens.

Há uma discriminação inconstitucional no fato de a Policial Civil ter de trabalhar o

mesmo tempo que o homem, para se aposentar, quando nenhuma outra servidora

nem trabalhadora do Regime Geral de Previdência é obrigada a fazê-lo.

A Policial Militar e a Bombeiro Militar foram beneficiadas recentemente pelo

Estatuto da Polícia Militar com a previsão de transferência voluntária para a reserva.

Para corrigir a referida omissão, pleiteamos o apoio de nossos pares à aprovação

desta Proposta de Emenda à Constituição.

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

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.110/2009

Declara de utilidade pública a Fundação Casa da Cultura do Milho, 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 Fundação Casa da Cultura do Milho,

com sede no Município de Patos de Minas.

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

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

Elmiro Nascimento

Justificação: A Fundação Casa da Cultura do Milho é uma entidade civil sem fins

lucrativos e de duração indeterminada. A entidade tem como principais objetivos a

promoção da cultura, a defesa e a conservação do patrimônio histórico e artístico,

assim como do meio ambiente. Busca ainda realizar estudos e pesquisas, bem como

promover o desenvolvimento de tecnologias alternativas no que diz respeito ao

agronegócio. A referida Fundação possui também o importante papel de preservar a

história de Patos de Minas e da Festa Nacional do Milho (Fenamilho). Seu acervo
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conta com mais de dez mil documentos, entre impressos, fotografias, vídeos e

objetos diversos, que retratam a história da cidade e de sua festa maior.

A Fundação está em pleno e regular funcionamento desde 23/7/2008, e sua

diretoria é composta por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem

atividades voluntárias.

Considerando-se a importância das atividades culturais exercidas pela Fundação

Casa da Cultura do Milho, espero contar com o apoio dos ilustres Deputados à

aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.111/2009

Dispõe sobre o Politica de Prevenção à Violência contra Educadores e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política de Prevenção à Violência contra Educadores.

Art. 2º - A Política de Prevenção à Violência contra Educadores tem como objetivos

centrais:

I - estimular a reflexão acerca da violência física ou moral cometida contra

educadores, no exercício de suas atividades acadêmicas e educacionais nas escolas

e nas comunidades;

II - implementar medidas preventivas, cautelares e punitivas para situações em que

educadores, em decorrência do exercício de suas funções, estejam sob risco de

violência que possa comprometer sua integridade física ou moral.

Parágrafo único - Para efeitos deste instrumento legal, consideram-se educadores

os profissionais que atuam como professores, dirigentes educacionais, orientadores

educacionais, agentes administrativos e demais profissionais que desempenham

suas atividades no ambiente escolar.

Art. 3º - As atividades voltadas à reflexão e ao combate à violência contra os

educadores serão organizadas conjuntamente pela Secretaria Estadual de Defesa

Social, por entidades representativas dos profissionais da educação, conselhos
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deliberativos da comunidade escolar, entidades representativas de estudantes, sob

orientação da Secretaria Estadual de Educação, e deverão ser direcionadas a

educadores, alunos, famílias e comunidade em geral.

Art. 4º - As medidas preventivas, cautelares e punitivas serão aplicadas pelo poder

público em suas diferentes esferas de atuação e consistirão:

I - na implantação de campanhas educativas que tenham por objetivo a prevenção

e o combate à violência física ou moral e ao constrangimento contra educadores;

II - no afastamento temporário ou definitivo de sua unidade de ensino de aluno ou

funcionário infrator, dependendo da gravidade do delito cometido;

III - na transferência do aluno infrator para outra escola, caso as autoridades

educacionais concluam pela impossibilidade de sua permanência na unidade de

ensino;

IV - na licença temporária do educador que esteja em situação de risco de suas

atividades profissionais, enquanto perdurar a potencial ameaça, sem perda dos seus

vencimentos;

Parágrafo único - O poder público tomará as medidas adicionais necessárias à

implantação e à divulgação desta lei.

Art. 5º - Fica o educador pertencente ao quadro das estruturas pública e privada de

ensinos infantil, básico, médio e superior equiparado à agente público no que se

refere às punições previstas para os que os agridem durante o exercício de sua

atividade profissional ou em razão desta.

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

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

Dinis Pinheiro

Justificação: O tema da violência nas escolas vem ganhando maior relevância em

um contexto em que, como ocorre na sociedade brasileira, a violência fora ou no

entorno da escola cresce de forma significativa. A situação chegou a tal ponto, que é

hora de propor um pacto em favor da educação, pedra fundamental do

desenvolvimento cultural, social e econômico do País, começando pela defesa dos

professores e dos demais educadores.

Com efeito, pesquisas sobre a violência nas escolas realizadas nos últimos dez



____________________________________________________________________________
2353

anos têm sido perpassadas por dois debates recorrentes. Por um lado, um debate

explícito acerca da definição da violência. O que pode e deve ser considerado um ato

de violência? Por outro lado, um debate acerca das principais causas da violência e,

consequentemente, dos esquemas explicativos a serem priorizados. É a violência um

fenômeno macrossocial, cujas raízes se encontram no sistema, portanto fora da

escola, ou fenômeno microssocial, ligado às interações, às situações e às práticas

adotadas na própria escola?

Ao contrário, a convivência na escola pode ser marcada por agressividade e

violência, muitas vezes naturalizadas e banalizadas, comprometendo a qualidade do

processo de ensino-aprendizagem e das relações entre as escolas, as famílias dos

alunos e a comunidade como um todo.

A violência nas escolas se delineia como uma problemática que galvaniza a

atenção da sociedade, considerando-se a cobertura da mídia e a crescente produção

acadêmica sobre o tema. Cada vez mais repercute a idéia de que as escolas estão se

tornando território de agressões e conflitos. Notícias sobre homicídios e uso de armas

em estabelecimentos de ensino surgem em diversas partes do Brasil e de outros

países, intensificando a percepção de que a escola deixou de ser um território

protegido.

Agressões sofridas por educadores vêm se tornando cada vez mais frequentes e

graves no cotidiano das escolas brasileiras. Tais agressões não se configuram

somente no aspecto físico, sendo registrados números significativos de agressões

verbais, furtos e vandalismo, entre outras manifestações de violência.

Na tentativa de combater as agressões que são cometidas contra os educadores,

este projeto de lei busca, através de um enfoque educativo, coibir ações que

prejudiquem de forma efetiva o processo educacional, desvalorizando o profissional e

desestimulando-o.

Pelo exposto, solicito dos nobres pares apoio à aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 4.112/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Aiuruocana de Radiodifusão,
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com sede no Município de Aiuruoca.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Aiuruocana

de Radiodifusão, com sede no Município de Aiuruoca.

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

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Aiuruocana de Radiodifusão, com sede no Município de Aiuruoca, em

pleno funcionamento desde 31/7/96. É uma sociedade civil sem fins lucrativos,

voltada para defesa da democratização da comunicação e da informação, constituída

por sociedade civil de radiodifusão comunitária e de difusão cultural de organizações

populares de apoio às ações solidárias, cooperativas, não religiosas e não partidárias,

dedicada a serviços comunitários de caráter não comercial.

A entidade tem como objetivos sociais representar a radiodifusão comunitária

aiuruocana, defendendo seus interesses e os objetivos de desenvolvimento e

consolidação da atividade democrática no processo de comunicação.

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

desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que a entidade

atende aos requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de nossos nobres pares à aprovação

deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.113/2009

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Recreativa Olimpic - Aero -,

com sede no Município de Juatuba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva Recreativa

Olimpic - Aero -, com sede no Município de Juatuba
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Associação Esportiva Recreativa Olimpic - Aero -, fundada em

26/10/92, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, com duração por tempo

indeterminado, com sede e foro no Município de Juatuba.

A Aero tem por finalidade promover a difusão de atividades sociais, cívicas,

culturais, educacionais, desportivas e de lazer, assim discriminadas: trabalhar com

crianças, adolescentes, jovens e idosos e suas famílias; criar e manter programas

socioeducativos que desenvolvam um trabalho de atendimento às famílias menos

favorecidas ou em situação de risco, promovendo o seu convívio social honesto e

laborioso, instruindo e educando-os convenientemente, objetivando o seu pleno

desenvolvimento individual e preparo para o exercício da cidadania; trabalhar em

parcerias com órgãos públicos, organizações não governamentais e outras entidades

privadas, colaborando e auxiliando em programas e ações que possam trazer

benefícios sociais ao público objeto de suas finalidades; proporcionar às crianças,

adolescentes, jovem e adultos, de ambos os sexos, a prática de atividades

desportivas em todas as modalidades amadorísticas especializadas, principalmente o

futebol.

A Associação, pelo que se infere da leitura dos documentos anexados ao processo,

está em funcionamento há mais de dois anos e sua Diretoria é constituída de pessoas

idôneas e não remuneradas pelo exercício dos cargos que ocupam.

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

dos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.114/2009

Dá denominação a trecho da Rodovia MG-129 que liga o Município de São Gonçalo

do Rio Abaixo a Itabira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica denominado “Rodovia Dom Mário” o trecho da Rodovia MG-129 que

liga o Município de São Gonçalo do Rio Abaixo a Itabira.

Parágrafo único – O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais – DER-MG –, providenciará, com recursos de seu orçamento, a afixação de

placas indicativas da denominação da rodovia.

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

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

Gustavo Valadares

Justificação: Esta proposição tem por objetivo dar ao trecho da MG-129, que liga o

Município de São Gonçalo do Rio Abaixo a Itabira, a denominação de “Rodovia Dom

Mário” como forma de homenagear e demonstrar respeito a essa ilustra figura

pública.

Nascido na cidade de Iguatu, no Ceará, em 22/10/21, o menino Jesus, filho de

Mário Jesus Guedes e Ana Alda Teixeira Guedes, era o quinto de 21 irmãos. A

pequena Iguatu abrigou sua infância até os 9 anos, quando Jesus foi para Santos, em

São Paulo, em busca de sua vocação: ser padre.

De Santos foi para Jundiaí, para estudar no Seminário Salvatoriano. Enfrentou

dificuldades, até mesmo uma tuberculose que quase lhe tirou a vida. Mas seguiu

determinado o caminho que o levaria à ordenação. Quando fez os votos religiosos,

escolheu o nome Mário, em homenagem a seu pai. Aos 23 anos foi ordenado padre,

no Rio de Janeiro, onde celebrou a sua primeira missa, na igreja do Bairro Piedade.

Como sacerdote, sua trajetória foi marcada por dificuldades, solidão, medo e

angústia. Mas nada tirava sua vontade de vencer e viver, principalmente, com alegria

e otimismo. Peregrinou, por quase 25 anos entre São Paulo, Rio de Janeiro e o

Ceará, como professor, pároco e pastor. Quando se encontrava no Ceará, em 1966,

recebeu ordem de Roma para que fosse para o Rio de Janeiro a serviço da CNBB,

como Subsecretário-Geral. Aos 46 anos foi nomeado Bispo Auxiliar de Dom Jaime de

Barros Câmara, Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro; e em maio de 1967, foi

nomeado Bispo.

Em 1971, aos 51 anos, tornou-se o Bispo de Itabira. Na cidade, foi recebido com

festa, mas também, com a desconfiança mineira. Encontrou uma diocese dividida,
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padres pouco receptivos, desconfiados, preconceituosos, e a Catedral em ruínas.

Passou, então, à tarefa de edificar a sua igreja, imprimindo-lhe vida e despertando a

participação dos fiéis. A comunidade ganhava um novo pastor, um líder religioso e

popular. Seu relacionamento com a região do Médio Piracicaba não foi amor à

primeira vista, mas um amor construído, purificado, conquistado por meio de

confiança, trabalho, respeito e amizade.

As dificuldades eram muitas, mas uma fé inabalável em Deus foi o alento para a

sua alma. Sua aparente fragilidade escondia um espírito enérgico, um homem forte,

que sabia ser tranquilo e conciliador. Durante toda a sua vida como sacerdote,

trabalhou com a Legião de Maria, pois uma de suas metas sempre foi incentivar o

amor e a devoção à Mãe de Deus. Na diocese de Itabira/Coronel Fabriciano,

implantou a Legião de Maria em várias cidades, tornando-se referência nacional para

a Legião de Maria.

Como Bispo Diocesano, empreendeu o trabalho desafiador de unir a diocese e o

clero. Criou o Dia da Diocese, o Boletim Litúrgico, a Missa da Unidade e o Retiro do

Clero. Construiu a nova sede da Cúria Diocesana, que hoje abriga também a Gráfica

Diocesana.

Dom Mário exercia grande liderança, e convocando o povo realizou um enorme

trabalho em mutirão para que uma nova catedral fosse construída. Construiu ainda a

sede do Seminário Diocesano, transferindo-o de Belo Horizonte para cidade de João

Monlevade. Obteve recursos financeiros de entidades estrangeiras e conseguiu

melhorar a qualidade de vida de muitas comunidades carentes. Construiu centros

comunitários em bairros menos favorecidos e fortaleceu os trabalhos dos clubes de

mães. Iniciou, também, os cursilhos da cristandade.

E foi assim também, com o mesmo espírito de liderança, que chamou o povo para

criar e construir a Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira – Funcesi –,

escola de grande importância para o desenvolvimento da região do Médio Piracicaba,

tendo em vista que atende alunos de todas as cidades no entorno de Itabira.

Dom Mário ainda atuou como Provedor do Hospital Nossa Senhora das Dores em

Itabira onde proporcionou, com a ajuda da comunidade e da prefeitura de Itabira, o

saneando das finanças da instituição, promovendo saúde e qualidade de vida para a
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população da região.

Escrevia artigos e livros. Fazia caminhadas, cultivava amizades, lia, trabalhava com

afinco. Gostava de um cachimbo com um bom tabaco, um copo de cerveja ou vinho,

música clássica. Era poliglota e conferencista internacional. Foi um cidadão do

mundo!

Foram 64 anos de sacerdócio, 64 anos de um caminho trilhado na fé, no amor de

Maria e em favor da solidariedade e do amor ao próximo; 64 anos de exercício diário

da humildade e da comunhão com o outro.

Nascido Jesus, se tornou Mário, sinônimo de esperança, de possibilidade de vida,

de dignidade, de cidadania, de doação e de vida plena.

- 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 4.115/2009

Determina a inclusão do suco de fruta como item obrigatório na merenda escolar de

todas as escolas da rede Estadual de Ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica determinada a inclusão do suco de fruta como item obrigatório na

merenda escolar da rede estadual de ensino.

Parágrafo único - Para a aquisição do suco de fruta de que trata o “caput”, deve-se

priorizar o suco produzido no Estado de Minas Gerais, adotados parâmetros mínimos

de qualidade, em conformidade com as instruções expedidas pelos órgãos

competentes.

Art. 2º - Para efeitos desta lei considera-se suco de fruta o produto à base da fruta

“in natura” ou extrato natural da fruta, na forma de néctar, polpa ou em estado

concentrado.

Parágrafo único - Não são considerados como suco de fruta os preparados

artificiais sólidos para refresco.

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

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

Gustavo Valadares
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Justificação: A inserção do suco de fruta como item obrigatório da merenda escolar

no Estado de Minas Gerais se justifica por razões inquestionáveis, tanto pela

importância econômica para o desenvolvimento da fruticultura mineira, quanto pelo

aspecto nutricional para as crianças que frequentam as escolas públicas estaduais.

Os sucos de frutas são bebidas saudáveis e ricas em vitaminas e minerais, como

vitamina C e potássio; além disso, energizam e limpam o organismo. O valor

nutricional do suco de fruta se enquadra perfeitamente nas condições necessárias

para a oferta de uma merenda escolar de alto valor nutritivo aos alunos da rede

estadual.

Mais ainda, vale dizer que ao tornar obrigatória a introdução do suco de fruta na

merenda escolar estaremos incentivando a cadeia produtiva da fruta. Minas Gerais

tem grande importância no cenário da fruticultura brasileira, com pólos regionais de

produção que alimentam o país em frutas “in natura” e as indústrias processadoras,

que estão em franca expansão no estado, com maior ênfase nas regiões da Zona da

Mata, Sul e Triângulo Mineiro.

Portanto esta medida, além de dar um caráter educacional e de melhoria na

qualidade nutricional da merenda escolar, é de grande importância econômica para o

Estado, a partir do momento em que fomenta a produção local, viabilizando, inclusive,

o aumento no consumo interno do suco de fruta, no longo prazo.

Pela importância da proposição apresentada, espero poder contar com o apoio dos

nobres parlamentares mineiros à sua aprovação.

- 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 4.116/2009

Institui o programa de incentivo à produção de cervejas e chopes artesanais no

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o programa de incentivo à produção de cervejas e chopes

artesanais no Estado.

Parágrafo único - Para a efetivação do programa de que trata o “caput”, fica

autorizada a concessão, pela Secretaria de Estado da Fazenda, de tratamento
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tributário diferenciado às microcervejarias de crédito presumido, observados os

termos e as condições previstos em regulamento, e tributadas pela alíquota máxima

de 8% (oito por cento) no Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual,

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - que incidir nas saídas de cerveja e chope

artesanal, produzidos pelo próprio estabelecimento.

Art. 2º - O benefício do programa fica limitado à saída de 200.000l (duzentos mil

litros) de cerveja ou chope artesanal por mês e abrange a parcela relativa ao imposto

retido por substituição tributária.

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, fica autorizada a manutenção

integral dos créditos relativos à entrada de bens, mercadoria e serviços.

Art. 3º - Não poderá ser concedido o benefício previsto nesta lei ao contribuinte em

débito com a Fazenda Estadual.

Art. 4º - Para efeitos desta lei considera-se:

I - microcervejaria a empresa cuja soma da produção anual de cerveja e chope não

seja superior a 3.000.000l (três milhões de litros), considerados todos os seus

estabelecimentos, inclusive aqueles pertencentes a coligadas ou à controladora;

II - cerveja ou chope artesanal o produto elaborado a partir de mosto cujo extrato

primitivo contenha, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de cevada malteada ou

extrato de malte, conforme registro do produto no Ministério da Agricultura, Pecuária

e Abastecimento.

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

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

Gustavo Valadares

Justificação: O mercado da cerveja artesanal está a todo vapor, especialmente em

Minas Gerais, com a expansão das marcas mineiras que estão ganhando o País,

bem como com a entrada de novos rótulos de bebida de qualidade no mercado do

Estado.

Esse movimento se reflete diretamente na produção. Só em Minas, a expectativa é

de crescimento de 30% em 2009. O cenário é positivo, mas afetado diretamente pela

tributação do produto de característica artesanal e bem diferente do produto de
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industrialização padrão.

O Estado já produz quase 500 mil litros de cerveja artesanal por mês, engarrafada

ou ofertada como chope. O número de bares, restaurantes e supermercados que

aposta na novidade também está em alta. Por isso, o Sindicato das Indústrias de

Cerveja e Bebidas em Geral do Estado de Minas Gerais (Sindbebidas) tem ideia de

transformar Minas em um polo de produção de cerveja artesanal e especial, seguindo

o caminho da cachaça artesanal, hoje um produto tipicamente mineiro.

Há, segundo o Sindbebidas/MG, já são cerca de 10 marcas mineiras engarrafadas

e produzidas na região Metropolitana de Belo Horizonte e em Uberlândia, no

Triângulo Mineiro, além de outras muito pequenas espalhadas pelo Estado. Esse

mercado só não cresce mais em função dos tributos, especialmente o ICMS,

concordam tanto o Sindbebidas quanto a Associação dos cervejeiros Artesanais de

Minas Gerais – Acerva Mineira. Apesar de não existirem muitos dados sobre o

mercado – agora é que os levantamentos começaram a ser feitos – tudo indica que

Minas só perde em produção de cerveja e chope artesanal para Santa Catarina.

Vale destacar que, considerando o volume muito pequeno de produção das

cervejas e chopes artesanais, não há que se falar em renúncia de receita pelo Estado

ao conceder um regime diferenciado de tributação. Mais ainda, as possibilidade de

aumento na geração de empregos pelo setor, além de fomento da economia local,

“per si” compensa a redução na alíquota do ICMS.

Pelo mérito da proposição, espero poder contar com o apoio dos nobres

parlamentares mineiros à aprovação desta proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.117/2009

Determina que o Detran-MG exija, como condição para ser feito o emplacamento, a

instalação de suporte ou dispositivo que impeça que sejam dobradas as placas de

identificação de motocicletas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O emplacamento de motocicletas no Estado de Minas Gerais, só será feito

se for instalado no veículo suporte ou dispositivo que impeça que a placa de
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identificação do veículo seja dobrada, impedindo a sua identificação.

Art. 2º - O formato do suporte ou do dispositivo definidos no art. 1º desta lei será

estabelecido através de decreto.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após a sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

Walter Tosta

Justificação: É crescente na sociedade a preocupação com a utilização de

motocicletas para a prática de várias modalidades de crimes, pois os cidadãos

infratores se beneficiam da possibilidade de uma fuga rápida proporcionada por este

tipo de veículo; tanto assim é que já apresentamos proposição para impedir que

pessoas usando capacete possam permanecer em prédios públicos e privados,

agências bancárias e lojas, entre outros logradouros.

Esta proposição tem, igualmente, o objetivo de inibir a utilização de motocicletas

para a prática de crimes, pois é crescente o número de ocorrências nas quais o

condutor da motocicleta dobra a placa de identificação do veículo justamente para

impedir que o mesmo seja identificado por vítimas, testemunhas e autoridades

policiais.

Como as placas de identificação das motocicletas são pequenas e confeccionadas

em material com pouca espessura, é extremamente fácil para o cidadão infrator

dobrá-la, praticar o crime e, depois de evadir do local, ajustá-la na sua posição

original. Dessa forma ele impede a identificação do veículo utilizado na prática do

crime e fica em condições de transitar normalmente, após a ação delituosa,

simplesmente recolocando a placa de identificação na sua posição correta.

Com a exigência por parte do Detran-MG de instalação de suporte ou dispositivo

que impeçam que as placas de identificação das motocicletas sejam dobradas com a

facilidade que hoje se verifica, a prática acima mencionada será sensivelmente

inibida.

Assim sendo, acreditamos que, se transformada em lei, esta proposição

desestimulará este tipo de conduta, além de possuir baixo impacto financeiro e ser de

fácil aplicabilidade.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte, para parecer,
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nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.118/2009

Proíbe, conforme especifica, a entrada, em prédios públicos e estabelecimentos

privados do Estado de Minas Gerais, de pessoas usando capacete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a entrada, em prédios públicos e prédios e estabelecimentos

privados do Estado do Minas Gerais, de pessoas usando capacete que dificulte a sua

identificação imediata ou posterior reconhecimento.

Art. 2º - Os prédios públicos e estabelecimentos privados a que se refere esta lei

são os de acesso público, tais como as sedes dos Poderes Executivo, Legislativo e

Judiciário, sedes de órgãos públicos, museus, “shopping centers”, lojas, agências

bancárias, postos de gasolina, lojas de conveniência, estacionamentos, bares e

similares, prédios e condomínios residenciais, entre outros.

Art. 3º - Em postos de combustível e estacionamentos o usuário de capacete,

condutor e passageiro, devem retirá-lo imediatamente, logo após descer da

motocicleta.

Art. 4º - Deverá ser afixado nos prédios públicos e nos estabelecimentos privados a

que se refere esta lei aviso de que “não é permitido usar capacete”.

Parágrafo único - A pessoa que se recusar a tirar o capacete não será atendida e

não terá seu acesso permitido nos logradouros mencionados no art. 1º, e, em

qualquer hipótese, a Polícia Militar poderá ser acionada.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

Walter Tosta

Justificação: Com o crescimento da violência, muitos cidadãos infratores passaram

a utilizar motocicletas para cometer crimes, beneficiando-se da possibilidade de uma

fuga rápida e do fato de não poderem ser identificados, principalmente quando

utilizam o capacete. Muitas vezes o condutor da motocicleta e o caroneiro agem em

cumplicidade, praticando delitos que vão desde o roubo até o homicídio doloso,

aumentando a sensação de insegurança no Estado do Minas Gerais. A finalidade

deste projeto de lei é, justamente, coibir o número de crimes e de atos de vandalismo
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praticados com a utilização de capacetes que impeçam a identificação imediata ou o

posterior reconhecimento dos seus autores. Acreditamos que, se transformada em lei,

esta proposição desestimulará esse tipo de conduta e, além de possuir baixo impacto

financeiro e ser de fácil aplicabilidade, impedirá a utilização de capacetes ou outros

disfarces como escudo para a prática de atos ilícitos.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Antônio

Genaro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.927/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.119/2009

Declara de utilidade pública a Ação Social Vida Comunitária - Asvicom -, com sede

no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Ação Social Vida Comunitária -

Asvicom -, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

Wander Borges

Justificação: A Constituição da República e a Lei nº 8.742, de 1993, definem

assistência social como uma política voltada para a proteção à família, à maternidade,

à infância, à adolescência e à velhice, às crianças e aos adolescentes carentes, à

integração no mercado de trabalho, à reabilitação e à integração das pessoas

portadoras de 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 da universidade da cobertura e do atendimento, da seletividade e da

distributividade na prestação dos benefícios e dos serviços.

Refira-se, aliás, que 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 do alto grau de

desigualdade social existente no País.

Destarte, diante da necessidade da redução das desigualdades sociais, a

sociedade civil organizou-se e, na data de 2/1/96, foi constituída a Ação Social Vida
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Comunitária, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza

beneficente e de promoção social.

A entidade em comento tem por finalidade estatutária ser uma instituição altruística,

iniciática, progressista, filantrópica e evolucionista; praticar a beneficência, prestar

serviços de assistência social aos hipossuficientes; incentivar a instrução e a cultura;

promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros

valores universais; incentivar o aprimoramento moral, social e intelectual da

humanidade.

Como visto, a associação presta relevantes serviços à comunidade, uma vez que

desenvolve ações que visam a atender às crescentes demandas das pessoas em

situação de vulnerabilidade social, possuindo como propósito contribuir para seu

desenvolvimento humano e promover sua inclusão social.

Diante do exposto, pacífico é o fato de que a Ação Social Vida Comunitária busca a

construção de uma sociedade mais democrática, respaldada em uma alternativa de

desenvolvimento que promova a inclusão social com justiça e a universalização dos

direitos sociais, culturais e civis.

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 N° 4.120/2009

Dispõe sobre a afixação de informações referentes a gorjeta ou taxa de serviço nos

locais que especifica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Em todos os restaurantes, bares, lanchonetes e estabelecimentos

comerciais similares que utilizam a prática de receber gorjeta ou taxa de serviço,

devem ser afixados cartazes com a seguinte informação: “10% garçom – não

obrigatório, opcional pelos bons serviços”.

Art. 2º - Os cartazes aludidos no art. 1º desta lei devem ser confeccionados de

acordo com critérios estabelecidos, quando da regulamentação desta lei, devendo ter
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dimensões suficientes para que as informações neles constantes possam ser lidas a

boa distância, sendo afixados em local que possibilite ampla e perfeita visualização.

Art. 3º - A informação de que se trata esta lei também deve ser incluída no cardápio

dos estabelecimentos em questão, bem como deve-se fazer constar nas contas das

despesas de seus clientes o valor referente a 10 % (dez por cento) do valor total da

conta, seguido da expressão “10% garçom – não obrigatório, opcional pelos bons

serviços”, a título de gratificação pelos serviços prestados pelo garçom, não podendo

tal valor ser acrescido ao total, sem antes se demonstrar a cobrança, de forma clara e

em destaque, do referido percentual.

Art. 4º - O acréscimo opcional de 10% (dez por cento) somente poderá ser cobrado

nos estabelecimentos que trabalhem com garçom, não podendo sê-lo quando o

garçom não atende diretamente no local onde se encontra o consumidor, tendo este

que se deslocar para retirar o produto pretendido junto ao balcão.

Art. 5º - Os restaurantes, os bares, as lanchonetes e estabelecimentos comerciais

similares ficam obrigados ao repasse integral aos garçons e a funcionários do

estabelecimento, no regime de rateio que lhes convier, dos valores referentes ao

percentual estabelecido, não podendo ser utilizados para outros fins.

Art. 6º - O valor dos repasses, tendo em vista a não obrigatoriedade por parte do

consumidor e a incerteza dos valores a serem recebidos, não ensejará, em algum,

incorporação ao salário do funcionário.

Art. 7º - O não cumprimento desta lei sujeitará o infrator às seguintes penalidades:

I - multa no valor de 500 Ufemgs;

II - a multa em dobro, no caso de reincidência.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto de lei tem a intenção de fazer afixar nos restaurantes, nos

bares, nas lanchonetes e em estabelecimentos comerciais similares, em local visível,

cartazes informativos, bem como no cardápio e nas contas das despesas de seus

clientes a seguinte expressão: “10% garçom – não obrigatório, opcional pelos bons

serviços”.
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Conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem o

direito de tomar conhecimento, de forma rápida, clara e objetiva, das cobranças

pretendidas pelos produtos, bem como pelos serviços oferecidos pelo

estabelecimento.

O referido pagamento é facultativo, ou seja, o consumidor tem o direito de pagar

apenas o preço estabelecido no cardápio ou afixado, em local visível, podendo o

consumidor, desde que devidamente informado, pagar voluntariamente, sobre o

preço do produto, o valor de 10%, como remuneração dos garçons, a titulo de gorjeta

pelos serviços prestados.

Em razão da relação de emprego que mantêm com os restaurantes, os garçons

recebem, a titulo de remuneração fixa, o piso estabelecido para a categoria. A gorjeta

faz parte da remuneração variável, que o garçom só receberá, se fizer por merecer e

se o consumidor reconhecer a qualidade do serviço prestado. Não é, portanto, o

consumidor quem deve remunerar os garçons, e sim o estabelecimento. No entanto,

uma vez feita pelo consumidor a opção de pagamento da referida gorjeta, esta deve

destinar-se obrigatoriamente e na sua totalidade aos garçons e aos funcionários do

estabelecimento, no regime de rateio que lhes convier, uma vez que tal repasse a

eles originalmente se destina. Essa prática muitas vezes não é observada pelos

estabelecimentos, que por vezes utilizam a gorgeta para outros fins, o que configura

prática ilegal, uma vez que configura desvio de finalidade.

Tem por intuito este projeto de lei resguardar o direito dos garçons e dos demais

funcionários dos referidos estabelecimentos de receber os valores pagos pelos

clientes, sob a forma de gorjeta ou taxa de serviço.

- 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 4.121/2009

Dispõe sobre a inclusão do logotipo do Estado em todos os produtos que dele

recebem subsídios fiscais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as empresas obrigadas a incluir o logotipo do Estado em todos os
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produtos que dele recebem subsídios fiscais.

Parágrafo único - O logotipo a que se refere o “caput” consiste na bandeira do

Estado, juntamente com a expressão “Produto de mineiro”.

Art. 2º - Esta lei se aplica na comercialização dos produtos a que se refere o art. 1º

dentro do Estado e em sua exportação.

Art. 3º - As empresas terão o prazo de trezentos e sessenta e cinco dias para dar

cumprimento ao disposto nesta lei.

Art. 4º - O descumprimento das disposições contidas nesta lei acarretará ao infrator

multa no valor de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

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

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: É de suma importância ressaltar o modo como o governo estadual tem

contribuído para a instalação de novas empresas e grupos empresariais em nosso

Estado, por meio de incentivos fiscais, reduzindo-se os custos dos produtos e o preço

para o consumidor final, não só para a população mineira como também para o

consumidor em geral, beneficiado pela exportação de produtos para outras regiões do

País e para o exterior.

Este projeto de lei tem por objetivo maior dar ao governo do Estado o justo

reconhecimento pelo importante papel desempenhado na propulsão da economia

estadual. Para tanto, cria dispositivo que obriga as empresas que recebem subsídio a

divulgar para a população que os produtos adquiridos recebem incentivo do Estado, o

que permite a diminuição de seu custo e beneficia os consumidores mineiros com

preços mais amenos. Além disso, essa ação incentiva o consumo dos produtos

mineiros, tanto mercado local como no nacional e no internacional.

Diante da relevância do pleito, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação

deste projeto de lei.

- 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 N° 4.122/2009

Dispõe sobre o credenciamento de profissionais autônomos de vigilância diurna e
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noturna junto à Secretaria de Defesa Social.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os profissionais autônomos de vigilância diurna e noturna serão

cadastrados na Secretaria de Estado de Defesa Social.

§ 1º – Os requerimentos solicitando o cadastramento dos profissionais autônomos

de vigilância diurna e noturna junto à Secretaria de Estado de Defesa serão

subscritos pelo Presidente do órgão de classe da categoria.

§ 2º - O cadastramento terá validade anual.

§ 3º - O pedido de renovação deverá ser entregue no órgão de classe da categoria

até 60 (sessenta) dias do término do vencimento.

Art. 2º - O serviço de vigilância autônoma será integrado e manterá constante

contato com os órgãos de segurança pública e com a Guarda Municipal, para

comunicação de ocorrências que exigirem a atuação da Polícia Militar ou Civil ou,

ainda, que envolvam a Guarda Municipal.

Art. 3º - A estrutura do curso específico de formação de profissional autônomo de

vigilância diurna e noturna caberá ao órgão de classe da categoria, a partir de

diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Estado de Defesa Social.

Art. 4º - O Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado de Defesa Social,

certificará, quando solicitado, a existência do cadastro mencionado no “caput”.

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

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: O profissional de vigilância diurna e noturna existe há 50 anos,

prestando serviço de segurança aos moradores das cidades, mediante o pagamento

de pequena contribuição mensal. Seu papel tem sido muito importante na segurança

preventiva e no apoio à população, em especial nesses momentos de tanta

intranqüilidade.

Este projeto tem por escopo dar maior credibilidade ao serviço prestado pelos

profissionais de vigilância diurna e noturna e torná-los instrumentos de auxílio ao

combate à criminalidade. É importante deixar claro que não se pretende invadir as

competências das polícias; pelo contrário, as atividades desenvolvidas por esse
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serviço irão auxiliar os órgãos ligados à área de Segurança Pública.

- 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 4.123/2009

Dá a denominação de Paulo Alves do Carmo à Rodovia LMG-825, entre o

Município de Moeda à BR-040.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Paulo Alves do Carmo a Rodovia LMG-825, entre o

Município de Moeda e a BR-040.

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

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: O ex-Prefeito Paulo Alves do Carmo participou do movimento

emancipacionista que criou o Município de Moeda, sendo seu primeiro prefeito de

Moeda, com um mandato que vigorou de 1955 a 1959, sendo eleito novamente para

mais dois mandatos, de 1967 a 1971 e de 1977 a 1982. Quando nosso saudoso

Paulo Alves assumiu o Executivo, a Prefeitura não possuía estrutura administrativa,

mas ele deu início a um legado que culminou numa interiorana cidade mineira que

deixam envaidecidos seus moradores e visitantes.

Assinalando a sua administração com grandes feitos, homem de fino trato, sendo

político de educação esmerada, Paulo Alves do Carmo soube adotar as melhores

soluções para o crescimento da cidade e o bem-estar dos moradores.

Desta história viva, resta um relicário de saudades no coração dos moradores, que

caminharam com a evolução advinda das mãos desse notável político que deixará

saudades. Em cada administração, deixou seu legado, construindo a estrada que liga

a cidade à BR-040, desenvolvendo a telefonia, implantando os serviços da Copasa-

MG, além de construir o prédio da Prefeitura e o prédio da Escola Senador Melo

Viana, entre outras grandes benfeitorias. Muito nos contava nosso “herói”, o saudoso

ex-Prefeito Paulo Alves: “Quando ainda no período da construção da estrada,

denominada pelos adversários políticos de estradinha”, passando pela ex-BR-3, uma

jornalista da “Folha de S.Paulo” leu uma placa que ele havia colocado no início da
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Serra da Moeda: “Esta estradinha foi feita com poucos fundos do Município. Não é

boa, mas passa”. A jornalista perguntou: “Se de carro, descendo por aquela estrada,

se chegava até Moeda e se encontrava o Prefeito na cidade”. Os trabalhadores da

Prefeitura disseram a ela: “O Prefeito está trabalhando junto, na abertura da estrada”.

Acreditava o Sr. Paulo Alves que ela tenha pensado que iria encontrar uma pessoa

bem-vestida. Procurando, encontrou o Prefeito vestido igual aos demais. Então foi

que ela mencionou a pergunta: Por que “estradinha”? Contava o Sr. Paulo que disse

a ela: “Estradinha é o nome que os nossos adversários deram a estrada”.

Passados alguns dias, ou meses, não sabemos ao certo, o Sr. Paulo Alves, ainda

Prefeito, recebeu uma correspondência de São Paulo, encaminhada pela jornalista.

Continha a cópia da reportagem publicada na “Folha de S. Paulo”: “Moeda é uma

cidadezinha mineira, até bem pouco tempo perdida lá no fim do mundo, isolada de

tudo e de todos. Com a construção da BR-3, Moeda vislumbrou sua grande

oportunidade, descobrindo-se a 17km da grande rodovia. E o seu Prefeito começou

uma luta inglória, chapéu na mão, implorando aos todo-poderosos da província e da

República que lhe abrissem os 17km providenciais de estrada, colocando o

pequenino burgo mais perto do progresso e dos acontecimentos do País. Romaria

inútil, pois em parte alguma os apelos encontraram ressonância. Ofendido com o

desinteresse oficial, voltou-se o alcaide em apuros para a velha solução do mutirão,

mobilizando os munícipes na batalha pela construção da estradinha salvadora. A

muito custo e com tremendo sacrifício - Deus sabe como! - foram os 17km

concluídos. Hoje, no ponto de encontro da rodovia particular com a BR-3 existe a

seguinte tabuleta, assaz elucidativa: “Essa estradinha foi feita com os poucos fundos

do Município. Não é boa, mas passa...”

A imagem de Paulo Alves, em seu gesto bravio na luta por uma Moeda sempre

melhor, se encontra gravada na lembrança de cada um que conviveu com aquele

homem de espírito lutador, guerreiro em sua causa, porém sempre um adulto pueril.

Com sua candura, e imbuído no sonho de uma cidade que atendessem aos anseios

dos jovens, suportou as intempéries de cada dia, proporcionou progresso para muitos

e exerceu seu dom de líder.

Partiu num raio de luz ao encontro de Deus, em 25/10/2009, nos seus 89 anos de
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idade.

- 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 N° 4.124/2009

Cria a obrigatoriedade de informações sobre direitos dos consumidores no verso

das notas fiscais emitidas no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Passa a ser obrigatória a publicação dos direitos do consumidor no verso

das notas fiscais, do cupom fiscal ou de documento que o substitua, no âmbito do

Estado de Minas Gerais.

Parágrafo Único - Os direitos do consumidor estabelecidos neste artigo, deverão

ser os direitos afetos a relação de consumo que tratam:

I - dos direitos básicos do consumidor;

II - da proteção à saúde e da segurança;

III - da qualidade de produtos e serviços, da prevenção e da reparação dos danos;

IV - da responsabilidade pelo produto e pelo serviço;

V - da responsabilidade por vício do produto e do serviço;

VI - da decadência e da prescrição;

VII - das práticas comerciais;

VIII - da oferta;

IX - da publicidade;

X - das práticas abusivas;

XI - da cobrança de dívidas;

XII - dos bancos de dados e dos cadastros de consumidores.

Art. 2° - A linguagem empregada nestas informações deve ser clara e objetiva, nos

termos do Código de Defesa do Consumidor, de forma a dar acesso ao mais amplo

número de consumidores.

§ 1° - A divulgação do Código de Defesa do Consumid or no verso das notas fiscais,

do cupom fiscal ou de documento que o substitua poderá ser feita de maneira

aleatória, atendido o rol do parágrafo único do art. 1º, e resumida para fácil
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assimilação por parte de grande público consumidor.

§ 2° - Toda nota fiscal, cupom fiscal ou documento que o substitua deverá, de forma

obrigatória, apresentar no verso pelo menos o número do telefone de um dos órgãos

responsáveis pela fiscalização do cumprimento do Código de Defesa do Consumidor.

§ 3° - Havendo modificações nos direitos do consumi dor listados no parágrafo único

do art. 1º, poderão ser acrescidos de maneira periódica, com a finalidade de informar

o público consumidor.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: Desde 1990, os cidadãos brasileiros contam com um poderoso

instrumento de proteção nas relações de consumo: o Código de Defesa do

Consumidor. Trata-se de uma grande conquista, que, graças à atuação do Estado e

da sociedade, vem sendo amplamente difundida, em todos os níveis sociais.

Com a implementação do Código, consumidores e fornecedores começaram a

tomar conhecimento das regras jurídicas que disciplinam essas relações.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor significa um verdadeiro convite à

sociedade civil para que se organize na proteção e na defesa dos seus direitos. E ele

vem cumprindo esse papel, uma vez que, gradativamente, se verifica o surgimento de

entidades de proteção do consumidor, em níveis nacional, estadual e municipal.

Esta proposição tem a intenção de colaborar com a divulgação do Código de

Defesa do Consumidor, tornando obrigatória a publicação dos direitos do consumidor

no verso de nota fiscal, cupom fiscal ou documento que o substitua, no âmbito do

Estado de Minas Gerais.

A relação de consumo é notadamente uma das mais frequentes relações jurídicas

realizadas pelo ser humano. Em consequência disso, também é um dos ramos

jurídicos em que a possibilidade de lesão a direito da parte mais economicamente

vulnerável se torna mais latente, principalmente levando-se em conta o poderio

econômico dos agentes do mercado, que tendem a incitar a população ao consumo,

em comparação com os consumidores.

Esse desnível entre as partes envolvidas com as relações de consumo é tamanho,
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que a própria lei consumerista reconheceu a vulnerabilidade do consumidor,

buscando assim minimizar os efeitos do poderio econômico dos agentes de mercado.

Para mitigar esse abuso de poder econômico, somente um consumidor informado e

consciente dos seus direitos poderia fazer frente aos instintos de lucros máximos do

mercado.

Em virtude disso, toda possibilidade de prover o acesso aos consumidores de

informações atinentes aos seus direitos é de extraordinária relevância para atingir a

tão desejada harmonia nas relações de consumo.

A Constituição Federal, em seu art. 5°, XXXII, decl ara que é um direito fundamental

a defesa do consumidor na forma da lei.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078, de 1990, principal

legislação que trata dos interesses dos consumidores, prevê, no inciso IV, do seu art.

4°, como um dos princípios da Política Nacional de Relações de Consumo a

“educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e

deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo”.

Já no inciso II do art. 6°, encontramos como um dos  direitos básicos do consumidor

“a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços,

asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações”.

Consideramos relevante salientar que não se trata, em momento algum, de uma

obrigação tributária, mesmo que acessória, afastando-se, assim, uma interpretação

que indique a exclusividade da União para tratar sobre o tema.

Trata-se, sim, de um relevante instrumento de educação para o consumo, em plena

consonância com variados institutos normativos consumeristas supracitados. Além

disso, não há conflito de competência em relação ao objeto, pois se trata de norma de

interesse regional, sem nenhum conflito com a lei federal.

Pelo acima exposto, considerando a relevância da matéria, contamos com o apoio

dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

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

PROJETO DE LEI Nº 4.125/2009

Dispõe sobre a obrigatoriedade do Estado em manter nas viaturas utilizadas pela
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Polícia Militar do Estado de Minas Gerais aparelho desfibrilador externo automático.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo obrigado a manter, em todas as viaturas

empregadas no serviço operacional da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais -

PMMG -, de aparelho desfibrilador externo automático - DEA.

Art. 2º - Para efeitos desta lei, entende-se como desfibrilador externo automático -

DEA -, o instrumento empregado para combater a fibrilação cardíaca, mediante

choques elétricos no coração, aplicados diretamente ou por meio de eletrodos

colocados na parede torácica do ser humano.

§ 1º - O equipamento de que trata este artigo deverá atender às normas de

fabricação e manutenção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa -, da

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - e do Instituto Nacional de

Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial - Inmetro -, devendo também estar

de acordo com as mais recentes diretrizes de atendimento cardiovascular de

emergências da época em que for colocado em operação.

§ 2º - O aparelho DEA deverá preencher os requisitos gerais de:

I - facilidade de operação, de modo que o equipamento possa ser utilizado por

qualquer policial militar, desde que devidamente treinado;

II - segurança, visando a proteger tanto o operador do equipamento, quanto a vítima

de problemas cardíacos, devendo ter garantias de que a liberação do choque elétrico

somente ocorrerá em vítimas acometidas de fibrilação ventricular que apresentem

ausência de consciência e sinais de circulação, ou ainda em vítimas com taquicardia

ventricular sem pulso;

III - portabilidade, que permita o acondicionamento do equipamento nas viaturas de

policiamento, juntamente com “kits” de primeiros socorros, que contenham máscaras

ressuscitadoras, luvas descartáveis, aparelhos de barbear ou pás auto-adesivas

extras;

IV - durabilidade, de forma que o equipamento possa se manter em condições de

uso, mesmo quando em locais não protegidos ou sujeitos a choques ou quedas;

V - manutenção mínima, de maneira que o sistema de baterias dispense recargas

frequentes, independentemente de inspeção constante, contando para isso, com
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dispositivos autocapazes de monitorar as condições das baterias e dos componentes

eletrônicos do equipamento, a fim de alertar o usuário sobre a necessidade de

reparos;

Art. 3º - O comando da PMMG organizará a forma pela qual deverá ser promovida a

capacitação técnica dos policiais militares empregados nas atividades operacionais

visando ao atendimento cardiovascular de emergências e atendimento em casos de

traumas, devendo os currículos dos cursos de formação e de aperfeiçoamento, bem

como os estágios de atualização profissional estar adequados a transmitir os

conhecimentos necessários para que os policiais militares adquiram e mantenham as

habilidades requeridas para a correta utilização dos equipamentos.

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

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: O foco central deste projeto de lei é buscar a melhoria da saúde

pública no Estado de Minas Gerais mediante a disponibilização de atendimento de

suporte básico de vida para atender toda a população do Estado, nas praças,

avenidas, ruas e também nas residências de todos os cidadãos, locais onde ocorrem

a maior incidência do infarto agudo do miocárdio. “Hoje, a cada minuto morre uma

pessoa do coração, sendo que em 2020, a cada 30 segundos morrerá uma pessoa

do coração.” (Raimundo do Nascimento Neto, coordenador da pesquisa). Cigarro,

obesidade, sedentarismo, doenças cardíacas na família, pressão alta, diabetes e

colesterol alto são fatores de risco que, no Sudeste brasileiro, preocupam a sua

população de 25 a 45 anos mais que em qualquer outra região do Brasil.

‘’Dados da Organização Mundial da Saúde - OMS - mostram que no Brasil cerca de

32% da população está acima do peso. Em consequência, os casos de diabetes tipo

2 têm aumentado drasticamente. Hoje, 17 milhões de brasileiros são portadores da

doença e, pelas condições de saúde, outros 40 milhões correm o risco de adquirir a

doença nos próximos anos. Estatísticas do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em

Nutrição e Saúde - Nupens - da Universidade de São Paulo - USP - indicam que nos

últimos 20 anos a obesidade entre adultos duplicou, e entre as crianças triplicou. Os

dados da Sociedade Brasileira de Diabetes apontam que 50% dos portadores não
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sabem que têm a doença, que é assintomática no início.’’

No que diz respeito ao desfibrilador externo automático - DEA -, é um aparelho que

possibilita a ressuscitação cardíaca, utilizado no suporte básico de vida, podendo ser

utilizado até por leigos. Na hipótese de o coração da vítima apresentar condições

para a sua desfibrilação, ou seja, quando o coração não está funcionando como

bomba cardíaca e, em geral, nesta situação se encontra apenas “tremendo”, é

possível, por meio de choques elétricos disparados pelo operador, por intermédio do

desfibrilador, parar o coração propiciando-lhe a chance de voltar a bater novamente,

pois ele é o único órgão do corpo humano que tem suprimento próprio de energia.

Isso significa que se não houver condições para a desfibrilação, o próprio aparelho

não dará condições para a descarga de energia e o choque no tórax da vítima não

ocorrerá, mesmo que o socorrista queira aplicar a descarga elétrica.

Conforme se ensina nos cursos de suporte básico de vida para provedores de

saúde da “American Heart Association” e Fundação Interamericana do Coração:

“A sobrevivência posterior à parada cardíaca causada por fibrilação ventricular

diminui, aproximadamente, de 7% a 10% por cada minuto sem desfibrilação, caindo

para apenas 2% a 5% depois dos 12 minutos a partir da perda de consciência. O uso

de DEA por socorristas leigos treinados levou a taxas de sobrevivência

extraordinárias, de até 49%.“

DEAS são aparelhos computadorizados sofisticados, confiáveis e fáceis de operar,

permitindo que praticamente qualquer pessoa possa tentar a desfibrilação.

Registraram-se taxas de sucesso altas (50% ou mais) para a ressuscitação depois da

perda da consciência testemunhada quando foram realizadas ressuscitação

cardiopulmonar - RCP - e desfibrilação rápidas por policiais.

No Portal da Câmara dos Deputados, foi publicada uma palestra realizada em

9/12/2004, em audiência pública promovida pela Comissão de Seguridade Social e

Família, com a participação do Dr. Sérgio Timerman, médico cardiologista, então

Presidente da Federação Interamericana do Coração, o qual declarou o seguinte:

“Alertou que “85% das mortes súbitas no Brasil ocorrem por arritmia cardíaca e,

portanto, poderiam ser evitadas com o uso de um desfibrilador. Diariamente 712

brasileiros são vítimas de morte súbita e que mais de 80% dos casos acontecem
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dentro de casa e que 95% das vítimas não conseguem chegar ao hospital.”

O cardiologista salientou que é fundamental usar o desfibrilador nos quatro

primeiros minutos, quando a pessoa tem 70% de chances de sobreviver. Se o

equipamento for utilizado em até um minuto, as chances sobem para 90%. A cada

minuto que passa sem socorro, a vítima perde 10% de chances de sobrevivência.

Com base nesses dados, Timermam ressaltou que a ambulância não é o melhor

recurso para salvar vidas, já que com a chamada de uma ambulância, na melhor das

hipóteses, a pessoa será socorrida em cerca de 11 minutos. Na área da saúde se

entende que o policial militar é considerado leigo ao relacioná-los com o suporte

básico de vida, no entanto a ressuscitação cardiopulmonar é fundamental do suporte

básico de vida. Quando se realiza a desfibrilação, a realização da RCP, mediante o

emprego de massagens cardíacas e ventilações, é obrigatória. Se uma vítima não

apresenta sinais de circulação, tais como tosse, respiração e movimentação, isso se

faz necessário para que ela tenha as mínimas condições de ser reanimada por

médicos ao serem submetidas ao suporte avançado de vida, onde médicos atuarão.

Com efeito, se os denominados leigos não atuarem no suporte básico de vida,

poucas chances terão os médicos e demais profissionais da área da saúde para a

reanimar e salvar a vida pessoa vitimada.

O investimento no suporte básico de vida é necessário para que se justifique o

investimento já feito no suporte avançado de vida e para que seja lógica a chamada

cadeia de sobrevivência, que representa todo o caminho que deve ser percorrido pela

pessoa socorrida.

O suporte básico de vida inclui: o acesso rápido à vítima, a ativação do serviço

médico de emergência local, no momento certo, transporte adequado e que chegue

rapidamente, tratamento de liberação de vias aéreas, RCP, desfibrilação externa

automática e demais tratamentos para casos de traumas.

Por parte de policiais militares, devemos considerar que quando o policial militar é

acionado via telefone (190), do outro lado da linha existe o solicitante que aguarda

ansiosamente a chegada do socorro.

E quando a primeira guarnição chega, esta equipe de policiais militares é brindada

com todas as esperanças dos populares, entre os quais parentes e amigos da vítima,
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que esperam que algo de pronto seja feito pelo bem de seu ente querido.

Numa simples ocorrência que envolva o assunto em questão (primeiros socorros), a

população vai entender que o Estado está ali, naquele momento, iniciando sua

intervenção por intermédio daqueles policiais militares que chegaram primeiro. O

patrulheiro tem mais condições de chegar primeiro.

Havendo uma acanhada ação em relação ao socorro oferecido, tal atitude sempre

denegrirá a imagem da Polícia Militar, do Poder Público que ela representa e,

consequentemente, do Estado, responsável pela saúde pública de seu povo, pois a

população quer que se inicie uma efetiva ação, o que não vem ocorrendo em nosso

cenário real.

Portanto, é fundamental cumprir com mais eficiência, na área de socorro de vítimas

de emergências médicas, a missão institucional policial militar de proteção da vida e

da integridade física da pessoa humana.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.126/2009

Torna obrigatória a quitação de imóveis adquiridos por policiais civis, militares e

bombeiros quando forem considerados inválidos para o trabalho e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória, no âmbito do Estado, por intermédio da Companhia de

Habitação do Estado de Minas Gerais, a quitação de imóveis financiados pelo Fundo

Estadual de Habitação adquiridos por policiais civis, policiais militares e bombeiros

militares, quando forem considerados inválidos para o exercício da função.

Art. 2º - A invalidez do beneficiário será declarada por serviço médico oficial,

obedecendo-se à Classificação Internacional de Doenças – CID.

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

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto pretende assistir os policiais civis, militares e bombeiros

quando se tornarem inválidos para o exercício da função. Como os beneficiados são
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servidores que estão sempre colocando em risco as suas vidas para proteger a

sociedade, nada mais justo que o Estado socorra esses policiais quando forem

colhidos pelo infortúnio e se tornarem inválidos para o exercício da função.

Esta proposição pretende servir de instrumento para tentar minorar esse drama que

muito aflige os policiais e os seus familiares. Os casos de invalidez são muito

frequentes entre os policiais que, na defesa da sociedade, são vitimados e remetidos

para a reserva com soldos bastante baixos. Assim sendo, é indispensável que o

Poder Legislativo faça o seu papel institucional de resguardar a integridade física e

moral dos nossos policiais.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 442/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.127/2009

Declara de utilidade pública a Associação Unida do Município de Tocos do Moji,

com sede no Município de Tocos do Moji.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Unida do Município de

Tocos do Mogi, com sede no Município de Tocos do Moji.

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

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

Adelmo Carneiro Leão

Justificação: A Associação Unida do Município de Tocos do Moji tem por finalidade

o exercício mútuo da colaboração entre os associados visando à proteção à família, à

maternidade, à infância, à adolescência e à velhice e à realização de quaisquer

serviços que possam contribuir para o fomento e a racionalização das atividades

agropecuárias e para a melhoria das condições de vida de seus integrantes, com

especial ênfase na divulgação de matérias relacionadas com as técnicas de produção

e manejo, mercados e preços, qualidade, produtividade e a proteção do meio

ambiente.

Essa Associação presta relevantes serviços no Município de Tocos do Moji,

promovendo benefícios a todos os seus associados e à população do Município de
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maneira geral.

Assim propomos este projeto de lei, para que a Associação possa expandir seu

trabalho na promoção da agricultura familiar.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.128/2009

Declara de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municipios

dos Lagos do Sul de Minas - Cislagos -, com sede no Município de Alfenas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde

dos Municipios dos Lagos do Sul de Minas - Cislagos -, com sede no Município de

Alfenas.

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

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos

Municipios dos Lagos do Sul de Minas - Cislagos -, é organizar o sistema

microrregional de saúde, implantar e desenvolver ações e serviços preventivos e

assistenciais de abrangência microrregional, implantar e desenvolver serviços

assistenciais de segundo, terceiro e quarto níveis.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.129/2009

Declara de utilidade pública a Associação Nova União Amigos Caminhoneiros da

Região, com sede no Município de Pratápolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Nova União Amigos
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Caminhoneiros da Região, com sede no Município de Pratápolis.

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

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação Nova União Amigos

Caminhoneiros da Região consiste em criar e manter fundos para restituição ou

reforma, em caso de incêndio, roubo ou abalroamento exclusivamente do veículo de

carga pertencente ao associado devidamente inscrito; executar programas de

desenvolvimento para melhorar as condições socioeconômicas e a qualidade de vida

de seus associados.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.130/2009

Dispõe sobre a criação da Taxa de Proteção Ambiental - TPA.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

DA INCIDÊNCIA

 Art. 1° - Fica instituída a Taxa de Proteção Ambie ntal - TPA -, gerada pela

prestação de serviço público de efetiva ou potencial de carboneutralização de gases

de efeito estufa - GEEs - emitidos por motores a explosão de qualquer espécie,

movidos por combustíveis fósseis.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, combustível fóssil é toda substância

obtida a partir de petróleo ou gás de petróleo, formada de compostos de carbono e

usada para alimentar a combustão.

Art. 2° - A TPA é devida pela prestação do serviço público de efetiva ou potencial

de carboneutralização de GEEs emitidos por motores a explosão de qualquer

espécie, movidos a petrolíferos e seus análogos.

Art. 3° - O produto da arrecadação da TPA deverá se r aplicado integralmente na

conversão, para vegetação nativa, de áreas necessárias à proteção dos recursos
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hídricos, à recarga de aquíferos e à proteção da biodiversidade, submetidas a uso

alternativo de solo.

§ 1° - A fiscalização e o recolhimento da TPA cabem  ao Instituto Estadual de

Florestas – IEF -, que, por meio de contrato de concessão com produtores rurais,

prestará o serviço de carboneutralização.

§ 2º - O Poder Executivo divulgará com periodicidade quadrimestral, em sua página

oficial na internet, o demonstrativo atualizado da execução orçamentária da TPA, o

qual conterá:

I - a receita mensal e a acumulada do ano, discriminadas por área preservada e por

concessionário;

II - a despesa executada com os recursos da TPA mensal e acumulada no ano,

discriminada por região, por natureza e por grupo de despesa.

DA ALÍQUOTA E DA BASE DE CÁLCULO

Art. 4° - O valor da TPA será o custo da neutraliza ção dos gases de efeito estufa

emitidos por cada unidade de petrolífero ou análogo adquirido, conforme as seguintes

alíquotas:

I - R$0,083 (oito centavos e três décimos de centavo) por litro de gasolina adquirido;

II - R$0,101 (dez centavos e um décimo de centavo) por litro de diesel adquirido;

III - R$0,045 (quatro centavos e cinco décimos de centavo) por litro de gás natural

adquirido.

Art. 5° - As alíquotas serão atualizadas anualmente  pelo índice de correção da

Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - Ufemg.

DOS CONTRIBUINTES

Art. 6° - Contribuinte da TPA é a pessoa física ou jurídica que realiza a compra de

combustível fóssil para consumo direto em bombas de postos de abastecimento de

veículos ou distribuidoras de combustíveis.

Art. 7° - O valor incidente da TPA deverá ser retid o pelos postos de abastecimento

de veículos automotores e pelas distribuidoras de combustíveis e recolhido ao

Instituto Estadual de Florestas - IEF - na forma e no prazo definidos em regulamento.

Parágrafo único - A ausência de retenção torna os postos de abastecimento e as

distribuidoras responsáveis pelo pagamento do tributo integralmente, sem prejuízo da
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imposição de penalidades por descumprimento da obrigação acessória.

DA FISCALIZAÇÃO

Art. 8º - Os postos de abastecimento e as distribuidoras de combustíveis aos quais

se refere esta lei deverão entregar declaração eletrônica trimestral ao IEF, na forma

exigida por regulamento.

Parágrafo único - O não cumprimento da obrigação de que trata o “caput” deste

artigo acarretará multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais) por declaração não entregue, nos termos de regulamento próprio, sem

prejuízo da obrigação tributária principal.

DAS PENALIDADES

Art. 9° - A TPA não recolhida nos prazos e nas cond ições estabelecidas nesta lei

será cobrada com os seguintes acréscimos:

I - juros de mora, contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de 1% (um

por cento) ao mês;

II - multa de 30% (trinta por cento), reduzida a 20% (vinte por cento) se o

pagamento for efetuado de forma espontânea pelo contribuinte ou responsável.

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Art. 10 - Compete ao IEF a realização do serviço de carboneutralização de GEEs

emitidos pela combustão de combustíveis fósseis por meio da conversão, para

vegetação nativa, de áreas necessárias à proteção dos recursos hídricos, à recarga

de aquíferos e à proteção da biodiversidade, submetidas a uso alternativo de solo.

§ 1° - A prestação do serviço público de carboneutr alização será realizada por meio

de contrato de concessão celebrado pelo IEF com produtores rurais, que serão

responsáveis pela conversão a que se refere o “caput”.

§ 2° - O valor do pagamento aos concessionários ser á anual, considerando-se o

tamanho da área preservada, à razão de R$362,00 (trezentos e sessenta e dois

reais) por hectare.

DA VIGÊNCIA

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

Chico Uejo
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Justificação: A justificativa de qualquer projeto de lei deveria abordar a razão

jurídica pela qual determinada pretensão legislativa deve ser aprovada para produzir

efeito. Entretanto, a razão técnica instrumentalista não deve ser preponderante às

situações fáticas que resultam de uma demanda.

O modelo republicano de Estado prevê em análise simples a procura pelo bem

comum, ou melhor, o modelo que atenda, da melhor maneira possível, o interesse

geral.

A partir desse entendimento, a história do constitucionalismo escreveu um percurso

de tutela progressiva dos interesses comuns. O estudo contemporâneo do direito

constitucional indica a percepção de dimensões de direitos. Isto é, um crescimento

progressivo na amplitude dos direitos individuais e coletivos.

Os chamados direitos de primeira geração – mais modernamente de primeira

dimensão - remontam ao início do constitucionalismo. Essa gama de direitos previa

um estatuto constitucional restritivo ao poder público, de limitação, imposição de

obrigações negativas à atividade estatal.

O abstencionismo dessa dimensão de direitos tornou-se inadequado à evolução

social. Assim, foi criada a segunda dimensão de direitos, trazida à tona pelo “welfare

state”. Essa modalidade de Estado social calcada na separação entre Estado e

sociedade, acabou por tornar-se anacrônica, pois concebia o Estado como tutor da

sociedade civil.

Por fim, chegamos à última dimensão de direitos, o Estado Democrático de Direito,

caracterizada pela tutela das coletividades e dos direitos difusos, pela participação

dos cidadãos na definição do interesse público, por meio de procedimentos que

garantam a emancipação política e o exercício de direitos. O direito ambiental, próprio

desse novo momento do constitucionalismo, constitui-se como instrumento de

proteção ao direito coletivo.

Essa nova disciplina tornou-se própria da vanguarda jurídica e um de seus aspectos

mais recente é constituído da fusão dos institutos de direito tributário com os

princípios ambientais. O direito tributário ambiental apresenta-se como a vertente

inovadora, apta a oxigenar os formais institutos do direito tributário. Apesar de

celebrada pela academia tributarista, a matéria ainda é pouco explorada pelo Poder
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Legislativo.

Este projeto de lei pretende (valendo-se do princípio do poluidor-pagador) instituir

taxa de proteção ambiental pela prestação do serviço de efetiva ou potencial

carboneutralização, como instrumento próprio à minimização das maléficas, porém

ainda necessárias, emissões de gases de efeito estufa advindos de combustíveis

fósseis e imediata conversão de áreas degradadas e de baixa produção agropecuária

para vegetação nativa.

Como interesse coletivo, a tutela dos direitos ambientais é de competência

concorrente entre os entes políticos. Assim, é dever do Estado de Minas Gerais a

manutenção de programas de vigilância e proteção ambiental. Para realizar tal mister,

dispõe do Instituto Estadual de Florestas, órgão incumbido de promover a proteção

das áreas produtivas com restrição de uso, em especial as Áreas de Preservação

Permanente e Reserva Legal, motivo pelo qual foi ele o escolhido como entidade

dotada de capacidade tributária para o recolhimento, a fiscalização e a gestão das

receitas recolhidas pela TPA.

Acredita-se que o serviço prestado molda-se àqueles que podem ser custeados por

taxas, uma vez que podem ser identificados os contribuintes que dão azo à atividade

estatal de carboneutralização, e se identificam os adquirentes de combustíveis, cuja

queima libera os GEEs. É inquestionável que o serviço de carboneutralização

também traz benefícios genéricos, não individualizáveis. Isso ocorre, no entanto, com

tantos outros serviços custeados por taxas, como o serviço de coleta de lixo ou o

serviço de extinção de incêndio. No primeiro, a população em geral é beneficiada pelo

recolhimento de lixo urbano, pois se garante ambiente mais hígido e seguro. No

segundo, caso ainda que não se valha do serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros,

a população, tomada genericamente, é protegida pela simples existência da

corporação, que pode entrar em ação sempre que necessário.

Os tribunais também já se pronunciaram quanto à constitucionalidade da afetação

flexível do valor à prestação do serviço. Esse é o exemplo da Taxa de Segurança

Pública - popularmente chamada de Taxa de Incêndio - que tem apenas parcela da

receita afetada à manutenção do Corpo de Bombeiros. O restante da receita é

destinado à Secretaria de Estado da Defesa Social.
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Por fim, o STF já demonstrou a sua predileção da tutela dos direitos difusos sobre o

formalismo tributário. Ao apreciar a constitucionalidade da TCFA - Taxa de Controle e

Fiscalização Ambiental - promovida pelo Ibama, a Corte Suprema julgou

improcedentes as críticas quanto à técnica tributária empregada na Lei Federal nº

6.938, de 1981, e reafirmou a validade do tributo.

Dessa maneira, aplicamos o mesmo raciocínio a este projeto de lei. É próprio da

prestação de serviço de carboneutralização o privilégio comum - assim omo é próprio

do interesse republicano a promoção desse interesse comum - entretanto, é

compatível com a justiça fiscal a incidência do tributo sobre aqueles que efetivamente

poluem, pois sem essa poluição não seria necessária a prestação estatal do serviço.

Acrescente-se a isso a especificidade da alíquota, que deve ser progressiva de

acordo com a emissão de poluentes, uma vez que quanto maior a emissão dos

poluentes, maior a necessidade da prestação do serviço de carboneutralização.

Para estabelecer o valor das alíquotas, foram utilizados dados de custo de

conversão das áreas agrícolas, e estes foram relacionados à emissão de GEEs, em

tonelada equivalente de CO², por unidade de cada tipo de combustível fóssil vendido

em postos de abastecimento (gasolina, diesel e gás natural) e à massa de CO²

sequestrada por hectare de vegetação nativa em 20 anos de condução de

recomposição. Os dados técnicos estão demonstrados na tabela a seguir:

Tabela - Cálculo do valor da Taxa de Proteção Ambiental - TPA

* -  A tabela contendo o cálculo do valor da Taxa de Proteção Ambiental - TPA foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 19.12.2009.

O estudo da vanguarda tributarista aponta para a aplicação pacífica dos preceitos

de direito ambiental na esfera tributária, inclusive relativizando os institutos do próprio

direito tributário. As escolas jurídicas não podem seguir caminho diverso daquele

apontado pela evolução social. O direito tributário não pode ser entendido na

contramão da atualidade, mas compreendido como instrumento dinâmico, apto a

buscar soluções fiscais e extrafiscais para os problemas cotidianos.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 4.131/2009

Disciplina a gestão de pneus e seus resíduos no âmbito do Estado de Minas Gerais

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei disciplina a gestão de pneus e seus resíduos no Estado, de

conformidade com as seguintes diretrizes:

I - a adequação dos níveis de produção ao uso racional e ecologicamente

equilibrado dos pneus e à prevenção de um volume excessivo de resíduos;

II - a promoção da reforma e da valorização, dentre outras formas de destinação

adequada dos resíduos;

III - a melhoria do desempenho ambiental de todos os intervenientes nos processos

de produção, comercialização e consumo de pneus e de valorização dos resíduos.

Parágrafo único - Inclui-se no âmbito de aplicação desta lei toda operação de

compra e venda de pneus realizada no território do Estado, assim como todo depósito

ou valorização de resíduos efetuados na mesma área.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, entende-se por:

I - pneu ou pneumático: todo artefato inflável, constituído basicamente por borracha

e materiais de reforço utilizados para rodagem de veículos;

II - pneu ou pneumático novo: aquele que nunca foi utilizado para rodagem sob

qualquer forma, enquadrando-se, para efeito de importação, no código 4011 da Tarifa

Externa Comum - TEC -;

III - pneu ou pneumático reformado: todo pneumático que foi submetido a alguma

espécie de processo industrial com o propósito específico de aumentar sua vida útil

de rodagem, tais como recapagem, recauchutagem ou remoldagem, enquadrando-se,

para efeitos de importação, no código 4012.10 da TEC;

IV - resíduos-pneus ou resíduos: o pneu usado ou inservível ou os fragmentos que

destes se despreenderem, considerando-se como:

a) pneu ou pneumático usado: qualquer pneu de que o respectivo detentor se

desfaça ou tenha a intenção ou a obrigação de se desfazer;

b) pneu ou pneumático inservível: aquele que não mais se presta a processo de

reforma que permita condição de rodagem adicional;
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V - produtor: qualquer pessoa física ou jurídica que fabrica, importa ou introduza

pneus novos ou de segunda mão no mercado, incluindo as que fabriquem, importem

ou comercializem veículos, aeronaves ou outros equipamentos que os contenham;

VI - distribuidor: qualquer pessoa física ou jurídica que comercialize pneus ou

veículos, aeronaves ou outros equipamentos que os contenham;

VII - reforma: qualquer operação que tenha por fim aumentar a vida útil de rodagem

de pneus em meios de transporte, tais como recapagem, recauchutagem ou

remoldagem;

VIII - valorização: operação que tenha por fim dar ao pneu uso diverso daquele para

o qual o mesmo foi originalmente produzido, tais como:

a) reciclagem;

b) conversão em fonte de energia;

c) utilização em obras de construção civil;

d) utilização como recifes artificiais para criação de peixes, proteção de

embarcações, quebra-mar, obstáculos para trânsito, entre usos similares;

IX - reciclagem: o processamento de pneus usados para qualquer fim, que não o

inicial, especialmente como matéria-prima, excluída a sua conversão em fonte de

energia;

X - destinação final inadequada: a disposição em aterros sanitários, mar, rios, lagos

ou riachos, terrenos baldios ou alagadiços, assim como a queima a céu aberto;

XI - sistema de gestão de resíduos, devidamente licenciado pelo Poder Executivo,

por meio do órgão competente, para coleta, transporte, armazenamento e reforma de

pneus usados e valorização de resíduos-pneus.

Art. 3º - Os prazos para coleta e destinação final adequada de resíduos-pneus são

os seguintes:

I - a partir de 1º de janeiro de 2011, dar-se-á destinação final adequada a um pneu

usado ou inservível, para cada dois pneus novos colocados no mercado, inclusive os

que acompanharem os veículos importados;

II - a partir de 1º de janeiro de 2012:

a) dar-se-á destinação final adequada a um pneu usado ou inservível, para cada

pneu novo colocado no mercado, inclusive os que acompanharem os veículos
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importados;

b) dar-se-á destinação final adequada a cinco pneus usados ou inservíveis, para

cada quatro pneus reformados importados de qualquer tipo;

c) no mínimo 10% (dez por cento) do resíduo-pneu coletado nos termos das alíneas

anteriores passará por reforma e no mínimo 20% (vinte por cento), por valorização;

III - a partir de 1º de janeiro de 2013:

a) dar-se-á destinação final adequada para cada quatro pneus novos colocados no

mercado, inclusive os que acompanharem os veículos importados, dar-se-á

destinação final a cinco pneus inservíveis;

b) dar-se-á destinação final adequada a quatro pneus inservíveis para cada três

pneus reformados importados de qualquer tipo;

c) no mínimo 15% (quinze por cento) dos resíduos-pneus coletados nos termos das

alíneas anteriores passará por reforma e no mínimo 25% (vinte e cinco por cento), por

valorização;

IV - a partir de 1º de janeiro de 2014 no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do

resíduo-pneu coletado nos termos do inciso III passará por reforma e no mínimo 40%

(quarenta por cento), por valorização;

V - a partir de 1º de janeiro de 2015 no mínimo 55% (cinqüenta e cinco por cento)

do resíduo-pneu coletado nos termos do inciso III passará por valorização;

VI - a partir de 1º de janeiro de 2016 no mínimo 70% (setenta por cento) do resíduo-

pneu coletado nos termos do inciso III passará por valorização.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos pneumáticos

exportados ou àqueles que equiparem veículos destinados à exportação.

Art. 4º - O Poder Executivo estadual, por meio do órgão competente, poderá adotar,

para efeito de fiscalização e controle, a equivalência em peso dos pneumáticos

usados ou inservíveis.

Art. 5º - Os produtores de pneumáticos deverão, a partir de 31 de março de 2012,

comprovar junto ao órgão competente do Poder Executivo estadual, anualmente, a

destinação final adequada de resíduo-pneu, segundo as quantidades fixadas no art.

3º.

Art. 6º - O produtor é o responsável pela gestão dos resíduos de que trata esta lei.
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§ 1º - A gestão dos resíduos será efetuada por meio de um sistema organizado na

forma do inciso XI do art. 2º.

§ 2º - A gestão dos resíduos poderá ser transferida pelo produtor para pessoa

jurídica devidamente licenciada pelo órgão competente do Poder Executivo.

§ 3º - Ficam dispensadas da autorização mencionada no parágrafo precedente as

empresas que utilizarem pneus usados na conformidade da alínea “d” do inciso VIII

do art. 2º.

Art. 7º - O Poder Executivo, por meio do órgão competente, só concederá licença

de funcionamento ao sistema de gestão que informar:

I - a quantidade, natureza, origem e destino dos resíduos a serem coletados;

II - a frequência da coleta e os meios de transporte empregados nesse

procedimento;

III - os métodos a serem empregados no processamento dos resíduos.

§ 1º - A licença de que trata este artigo será concedida pelo prazo máximo de cinco

anos, renovável por períodos equivalentes.

§ 2º - Excetuando-se a hipótese de protocolo de expansão, firmado entre o órgão

administrativo competente e o gestor de resíduos, é vedada a concessão de licença

para sistema de gestão que não contar com instalações adequadas, segundo a

legislação sanitária e ambiental vigente, inclusive para o cumprimento dos prazos

estipulados no art. 3º.

Art. 8º - Dependerá de registro do respectivo contrato no órgão competente a

licença para o funcionamento de sistema de gestão de resíduos terceirizado.

Parágrafo único - Não será registrado o contrato que:

1) dispuser sobre a gestão parcial de resíduos;

2) incluir cláusulas restritivas das responsabilidades do gestor, especialmente

aquelas mencionadas no art. 3º.

Art. 9º - A coleta de pneus usados, mediante entrega nos locais adequados, será

efetuada sem qualquer ônus para o consumidor.

Art. 10 - Serão armazenados em locais devidamente autorizados ou licenciados

todos os resíduos coletados na conformidade desta lei.

Art. 11 - Fica proibida a destinação final inadequada de resíduos, especialmente a
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sua disposição em aterros sanitários, mar, rios, lagos ou riachos, terrenos baldios ou

alagadiços, assim como a queima a céu aberto.

§ 1º - Considera-se igualmente destinação final inadequada de resíduos a sua

incineração sem aproveitamento energético, ficando esta vedada a partir de 1º de

janeiro de 2016.

§ 2º - A infração do disposto neste artigo será punida com multa por unidade no

valor de 20 (vinte) Ufirs. Se produtor o agente, a multa será de 80 Ufirs (oitenta

Unidades Fiscais de Referência) duplicada na reincidência, destinadas ao órgão

competente.

Art. 12 - O descumprimento dos prazos fixados no art. 3º sujeitará o produtor à

multa no valor de 40 (quarenta) Ufirs por dia de atraso.

Parágrafo único - A responsabilidade pelo descumprimento dos prazos referidos no

“caput” será sempre do produtor, mesmo no caso de gestor terceirizado (art. 6º, § 2º).

Art. 13 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de

dotações próprias, consignadas no orçamento vigente.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

Walter Tosta

Justificação: No Brasil, são produzidos anualmente de 35 a 40 milhões de

pneumáticos, dos quais – aproximadamente – 16 ou 17 milhões são colocados no

mercado para reposição de produtos usados. Somam-se a esses os pneus

remoldados, importados de países desenvolvidos e oferecidos ao consumidor a

preços competitivos. A maior parte dos pneus fora de uso se encontra hoje em

aterros sanitários, onde seu acúmulo é extremamente favorável à proliferação do

Aedes aegypti, o agente transmissor da dengue.

Entretanto, mesmo desconsiderando esse aspecto do problema, o depósito, por si

mesmo, já causa graves contratempos à sociedade civil e ao poder público, pois é

patente – especialmente nos grandes centros urbanos – o esgotamento dos aterros

hoje existentes e a dificuldade de constituir novas unidades – até mesmo pela

compreensível resistência das comunidades circunvizinhas.

Ante a gravidade do problema, é cada vez mais difundida a prática de efetuar-se a
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queima dos pneus fora de uso, solução das mais infelizes, pois o pneu em processo

de combustão produz um volume realmente alarmante de gases nocivos à boa

qualidade do ar.

Atualmente, contudo, já existem destinos consideravelmente mais nobres para o

pneumático usado que a queima ou o simples depósito do resíduo em aterros

sanitários. Entre esses citamos: recauchutagem (reutilização); aditivo para peças

plásticas, aumentado-lhes a elasticidade; incorporação em asfaltos para estradas e

pavimentos; pavimentos de pneus triturados (parques infantis, base de campo de

golfe ou de futebol – melhorando as condições dos relvados e diminuindo as lesões –

pavimentos industriais, material isolante, base de alcatifas, etc); engenharia biofísica

e civil (estabilizadores de vegetação junto das margens de rios, selagem de aterros

sanitários, taludes de auto-estradas) e outras aplicações.

Também recomendáveis, quando as circunstâncias não permitirem a adoção de

nenhuma das medidas antes enunciadas, são: a trituração simples do resíduo, para

redução do volume a ser depositado em aterro; o uso dos pneus usados para

formação de defesas para barcos em portos e cais de acostagem; fabrico de produtos

de borracha (sandálias, capas, tacões e solas para calçado, telas e tapetes);

incineração com ou sem aproveitamento energético; pirólise (destilação).

A despeito de todas essas alternativas, o destino final dos pneus ainda é um

problema ambiental de primeira ordem, não só no Brasil, mas em todo o mundo.

Mesmo nos Estados Unidos se encontram verdadeiras montanhas de pneus usados

depositados em aterros de condição precária, com altíssimo risco de incêndios e

somente na última década a reciclagem passou de 11 para 33% de toda a sucata

produzida.

Em todo o mundo o destino final dos pneus tem sido objeto de propostas cujo

propósito é dar visibilidade ao custo ecológico do produto. Na União Européia, no ano

de 2000, foi mesmo constituído um grupo de trabalho para propor uma solução

comunitária para esse problema. Este projeto é uma contribuição do Legislativo

mineiro e tem por propósito introduzir em nosso Estado um sistema de gestão

adequado para um dos resíduos industriais mais nocivos ao equilíbrio ambiental e –

até mesmo – à Saúde Pública, o pneu. Proposta de igual teor, na qual nos
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inspiramos, tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com os

mesmos e elevados objetivos de proteção do meio ambiente e da qualidade de vida

da população.

Por outro lado, no Brasil o Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama –

estipulou, por intermédio da Resolução nº 258, de 26/8/99, as metas a serem

cumpridas pelo País na gestão racional dos pneus usados. Infelizmente, muito

embora determine a proporção de resíduos que merecerá destinação final adequada

até o ano de 2005, a referida resolução não define qual o destino final será adequado

ao estrito cumprimento da medida, quando seria muito mais apropriado fomentar

processos mais econômicos e favoráveis ao equilíbrio ambiental.

A Resolução nº 301, de 21/3/2003, editada pelo Conama, alterou dispositivos da

Resolução nº 258, de 26/8/99. A norma corrige o que é atribuído pelos técnicos do

Ministério do Meio Ambiente a uma interpretação incorreta da Resolução nº 258, que

dispõe sobre pneumáticos, editada em 1999, que permitiu que dezenas de

importadores obtivessem liminares para entrar com pneus usados no país. Além de

tentar fechar a porta para novas importações de usados, a Resolução nº 301 também

prevê a obrigação de dar destinação final a pneus na mesma proporção aos que

foram importados, por força de liminares, prevenindo a possibilidade de novas ações

judiciais.

Este projeto encontra seu fundamento jurídico-constitucional no art. 24, VI e XII, do

Texto Magno brasileiro, que defere, concorrentemente à União, aos Estados e ao

Distrito Federal, a legislação sobre a “conservação da natureza, defesa do solo e dos

recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle da poluição”, assim como a

“proteção e defesa da saúde”. Esperamos, diante do exposto, contar com o apoio de

todos os parlamentares desta Casa Legislativa à aprovação do projeto em tela.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.991/2009, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.132/2009

Dispõe sobre os procedimentos a serem observados nos contratos de serviços

terceirizados, continuados ou não, em que participa a administração pública do
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Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Nos novos editais de licitação de contrat os de serviços terceirizados,

continuados ou não, em que participa a administração pública do Estado de Minas

Gerais, deverá conter também as seguintes regras para a garantia do cumprimento

das obrigações trabalhistas nas contratações de serviços continuados com dedicação

exclusiva de mão de obra:

I - previsão de que os valores provisionados para o pagamento das férias, 13º

salário e rescisão contratual dos trabalhadores da contratada serão depositados pela

administração pública em conta vinculada específica, que somente será liberada para

o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas seguintes condições:

a) parcial e anualmente pelo valor correspondente ao 13º salário quando devido;

b) parcialmente, pelo valor correspondente ao 1/3 de férias, quando do gozo de

férias dos empregados vinculados ao contrato;

c) parcialmente, pelos valores correspondentes ao 13º salário proporcional, férias

proporcionais e a indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS,

quando da demissão de empregado vinculado ao contrato;

d) ao final da vigência do contrato para pagamento das verbas rescisórias;

e) o saldo restante, com a execução completa do contrato, após a comprovação,

por parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e

previdenciários relativos ao serviço contratado;

II - a obrigação da contratada de, no momento da assinatura do contrato, autorizar a

administração pública contratante a fazer a retenção na fatura e o depósito direto dos

valores devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS - nas respectivas

contas vinculadas dos trabalhadores da contratada, observada a legislação

específica;

III - previsão de que o pagamento dos salários dos empregados pela empresa

contratada deverá ocorrer por via de depósito bancário na conta do trabalhador, de

modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da administração;

IV - a obrigação de a contratada, no momento da assinatura do contrato, autorizar a

administração contratante a fazer o desconto na fatura e o pagamento direto dos
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salários e de demais verbas trabalhistas aos trabalhadores, quando houver falha no

cumprimento dessas obrigações por parte da contratada, até o momento da

regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

Art. 2º - Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da a administração

direta, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de

economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo

Governo do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - O Poder Executivo poderá editar normas para regulamentar a

fiscalização e o cumprimento desta lei, sem prejuízo de sua imediata aplicação.

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

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

Carlos Gomes

Justificação: O projeto de lei em questão tem a finalidade de adequar a realidade

dos contratos administrativos às recentes decisões do Poder Judiciário, que, de

várias formas, obrigam a administração pública a assumir débitos trabalhistas e

previdenciários, por responsabilidade solidária, mesmo quando tem a seu favor o

texto expresso em lei.

O Tribunal Superior do Trabalho tem orientação pacífica materializada pela Súmula

n° 331, que doutrina assim no seu art. 4º: “O inadi mplemento das obrigações

trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do

tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da

administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas

e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação

processual e constem também do título executivo judicial (art. 71 da Lei Federal nº

8.666, de 21/6/93)”.

Assim, os encargos trabalhistas e previdenciários, quando não cumpridos pela

contratada, passam a ser de responsabilidade do contratante, no caso, a

administração pública estadual, que não pode ficar a mercê de eventual

irresponsabilidade da empresa contratada.

Desta forma, o referido projeto de lei permite à administração pública intervir nos

novos contratos de serviços terceirizados para garantir o pagamento de obrigações
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trabalhistas e previdenciárias, evitando prejuízos para os cofres públicos.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.133/2009

Declara de utilidade pública a Associação Shaolin Temple Brasil, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Shaolin Temple Brasil,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

Doutor Viana

Justificação: A Associação Shaolin Temple Brasil, com sede no Município de Belo

Horizonte, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída sob a

forma de sociedade civil, com prazo de duração indeterminado.

Esta entidade tem por objetivos proporcionar e incentivar a prática do kung-fu e do

boxe chinês; organizar competições de kung-fu e do boxe chinês e suas modalidades

entre seus associados; realizar atividades de iniciação e aperfeiçoamento técnico do

kung-fu e do boxe chinês; realizar atividades filantrópicas que visem à inclusão social

através da prática desportiva. Fundada em 15/12/2003, e tendo o seu estatuto

aprovado, a referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, razão pela

qual faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.134/2009

Altera a Lei n° 7.772, de 8 de setembro de 1980, qu e dispõe sobre a proteção,

conservação e melhoria do meio ambiente.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art 16-B da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 5°:

"Art. – 16-B (...)

§ 5° – A competência de que trata o § 2° do ‘caput’  somente poderá ser exercida

por meio de agente público, civil ou militar, que possua, quando necessária, a devida

habilitação legal.".

Art. 2° – Esta lei entra em vigor dois anos após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

Ana Maria Resende

Justificação: O suporte da Polícia Ambiental, que integra a Polícia Militar do Estado

de Minas Gerais – PMMG –, no âmbito do Sistema Estadual de Meio Ambiente e

Recursos Hídricos – Sisema –, no que concerne à fiscalização do meio ambiente, é

questão consolidada pela ampliação da presença ostensiva de agentes públicos na

defesa das boas práticas ambientais e na repressão a delitos relacionados ao uso

abusivo ou criminoso da fauna e da flora silvestre em todo o Estado. A extensa ficha

de serviços prestados pela corporação à causa ambientalista e social deve ser motivo

de orgulho para a sociedade mineira.

No entanto, a causa ambiental, caracterizada por sua transversalidade em relação a

todas as demais matérias, exige que os agentes da fiscalização atuem com amplo

espectro de conhecimento técnico-científico. Essa peculiaridade levou a Secretaria de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad – a se estruturar

com base em três órgãos, cada um especializado em uma agenda, a saber:

a) Instituto Estadual de Florestas – IEF –, responsável pelas políticas florestais, de

pesca e de aquicultura sustentável (Agenda Verde);

b) Instituto Mineiro de Gestão das Águas – Igam –, responsável pelo planejamento

e pela administração de todas as ações voltadas para a preservação da quantidade e

da qualidade de águas (Agenda Azul);

c) Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam –, responsável pela política de

proteção, conservação e melhoria da qualidade ambiental no que concerne à

prevenção e à correção da poluição ou da degradação ambiental provocada pelas
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atividades industriais, minerárias e de infraestrutura (Agenda Marrom).

Nesses órgãos seccionais, técnicos especializados, selecionados por meio de

concurso público, detêm conhecimento científico que os autoriza a analisar,

interpretar e, se necessário, intervir de forma fundamentada na execução das

atividades econômicas, ou mesmo de lazer, afetas a cada agenda.

Por outro lado, a fiscalização direta das atividades dos cidadãos e das empresas,

em qualquer dessas searas, recebe a atenção do policial ambiental, que nem sempre

pode atuar acompanhado de um técnico do órgão ambiental afim.

Apesar de exigir competência técnica legal dos técnicos do Sisema, a Lei de Meio

Ambiente - Lei n° 7.772, de 1980 -, autoriza o conv ênio desses órgãos com a PMMG

para as atividades de fiscalização, sem exigir, no entanto, que esses agentes tenham

nível técnico mínimo para compreender as atividades que fiscalizam.

Em consequência desse descompasso – em especial quanto às atividades

agrossilvipastoris –, diversos conflitos têm ocorrido, com sérios prejuízos para o setor

produtivo. É nesse sentido que a proposição ora apresentada busca criar parâmetros

para a atuação da PMMG na fiscalização ambiental e sugere o prazo necessário para

a adequação do quadro funcional da instituição.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Meio Ambiente para

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

REQUERIMENTOS

Nº 5.307/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Candeias pelos 71 anos de emancipação

desse Município.

Nº 5.308/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. José Pedro Rodrigues Neto por sua eleição para

Presidente da Câmara Municipal de Candeias. (- Distribuídos à Comissão de

Assuntos Municipais.)

Nº 5.309/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Santos Fiorini Netto por sua eleição para Presidente da 15ª

Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais na Comarca de
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Campo Belo. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 5.310/2009, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a PMMG pela presteza e rapidez na prisão dos bandidos e

recuperação do material do roubo ocorrido na loja Cruzeiro Mania, no Barreiro, no

último dia 13. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.311/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Fiat Automóveis S.A. pela conquista do Prêmio Mineiro de

Gestão Ambiental 2009.

Nº 5.312/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Gerdau Açominas pela conquista do Prêmio Mineiro de

Gestão Ambiental 2009. (- Distribuídos à Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 5.313/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de São Gonçalo do Rio Preto pelos 47 anos de

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

Nº 5.314/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

a Secretaria de Meio Ambiente, e ao Igam pedido de providências para que seja

simplificada a autorização para construção de cisterna ou simples poço para

produção de água para dessedentação, sem a cobrança de taxas, nos mesmos

padrões do uso de água em quantidade insignificante. (- À Comissão de Minas e

Energia.)

Nº 5.315/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Copam pedido de providências para que encaminhe a esta Comissão relatório de

cumprimento das condicionantes ambientais estabelecidas nos licenciamentos

ambientais aprovados nos últimos quatro anos, no qual sejam contemplados os

temas que menciona. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.316/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Governador do Estado e ao Secretário de Meio Ambiente pedido de providências

para que encaminhem a esta Assembleia projeto de lei que isente o produtor rural de

taxas e emolumentos referentes à obtenção e ao consumo doméstico de água e às

atividades agropecuárias. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 5.317/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado
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ao Secretário de Meio Ambiente pedido de cópia de inteiro teor do termo de

ajustamento de conduta a ser celebrado entre o Incra-DF e a Secretaria de Meio

Ambiente, com o objetivo de agilizar os procedimentos legais para o licenciamento

ambiental de assentamento para fins de reforma agrária. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.318/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhadas à Corregedoria da Secretaria de Defesa Social cópias de documentos

e das notas taquigráficas da reunião dessa Comissão realizada em 3/12/2009, que

debateu o assédio moral e a violação dos direitos de Agentes Penitenciários e

Socioeducativos, em greve no Estado, para apuração dessas denúncias e de desvio

de função de Agentes Penitenciários que estariam alocados irregularmente em

funções administrativas.

Nº 5.319/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada à Defensoria Pública da União na área de direitos humanos e ao

Ministério Público da União cópia das notas taquigráficas da reunião dessa Comissão

realizada em 3/12/2009, que debateu o assédio moral e a violação dos direitos de

Agentes Penitenciários e Socioeducativos, em greve no Estado, para apuração das

denúncias de que o Estado não estaria recolhendo os depósitos do INSS referentes

ao pagamento dos Agentes Penitenciários. (- Distribuídos à Comissão de

Administração Pública.)

Nº 5.320/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Secretário de Meio Ambiente e ao Comandante da Polícia Militar Ambiental pedido

de providências para regulamentação e, se necessário, alteração do convênio entre o

IEF e a PMMG, de modo que, em caso de identificação de irregularidade ou infração

ambiental dentro de propriedade rural por policial militar, seja notificado o órgão

ambiental competente para que seus agentes verifiquem e comprovem o fato e,

somente assim, seja lavrado auto de infração e comunicação ao Ministério Público.

Nº 5.321/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Secretário de Meio Ambiente e ao IEF pedido de providências para que seja

delegada definitivamente ao poder municipal a gestão ambiental na zona urbana, no

que se refere a intervenções de baixo impacto.

Nº 5.322/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja fomulada
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manifestação de aplauso aos policiais civis da Delegacia Especializada de Homicídios

de Betim pelas ações rápidas de repressão ao crime realizadas este ano.

Nº 5.323/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Ouvidoria do Sistema Prisional e à Subsecretaria de Administração

Prisional pedido de providências para apurar denúncias feitas a esta Casa, de que

uma interna do Hospital Jorge Vaz, conhecida como Morena, estaria com hematomas

resultantes de espancamento que teria sido realizado por uma Agente Penitenciária

de nome Jô, lotada na Penitenciária Professor Ariosvaldo Campos Pires.

Nº 5.324/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Cabo PM Luis Carlos Ferreira Souza e ao Soldado

Jefferson Souza Amaral pela efetiva ação policial que frustrou a tentativa de assalto à

cooperativa de crédito em São José de Almeida, Distrito do Município de

Jabuticatubas.

Nº 5.325/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhada ao Governador do Estado e às Secretarias de Fazenda, de

Planejamento e de Desenvolvimento Econômico, para as providências cabíveis, cópia

de documento contendo reivindicações dos produtores de pedras preciosas do

Município de Teófilo Otôni.

Nº 5.326/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para a

implantação do Centro Integrado do Adolescente com plantão interinstitucional,

conforme tratados já existentes com a Prefeitura Municipal de Betim e como preceitua

o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nº 5.327/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Desembargador Eduardo Augusto Lobatopela por sua

posse no cargo de Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região para o

biênio 2010 - 2011. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.328/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Copasa-MG pedido de informações sobre o abandono e a data de retomada das

obras de canalização de água potável em São Gonçalo do Rio das Pedras, distrito do

Município do Serro. (- À Mesa da Assembleia.)
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Nº 5.329/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Educação pedido de providências para garantir o ensino médio nos 16

Municípios onde este não é oferecido, conforme consta do estudo efetuado pelo Ipea,

intitulado “Presença do Estado no Brasil: Federação, suas unidades e

municipalidades”, divulgado em 15/12/2009.

Nº 5.330/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado às

Secretária de Educação e de Planejamento pedido de elaboração de um documento

normativo, a ser encaminhado aos gestores públicos municipais, disciplinando a

aplicação dos recursos da alimentação escolar, incluindo-se as Escolas Famílias

Agrícolas.

Nº 5.331/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado às

Secretárias de Educação e de Planejamento pedido de inclusão das Escolas Famílias

Agrícola nos programas estaduais de profissionalização de jovens.

Nº 5.332/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado às

Secretárias de Educação e de Planejamento pedido de providências para que, nos

próximos anos, o cadastro do censo escolar das Escolas Famílias Agrícola seja

executado pelo Estado, e não pelos Municípios.

Nº 5.333/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado às

Secretárias de Educação e de Planejamento pedido de providências para que, a partir

de 2010, os recursos da alimentação escolar, na forma da Lei Federal nº 11.947, de

2009, sejam operacionalizados diretamente entre o Estado e as Escolas Famílias

Agrícola, e não mais entre as Escolas e os Municípios.

Do Deputado Fábio Avelar em que solicita seja realizado nesta Casa ciclo de

cebates para discutir o Desenvolvimento Norte com Sustentabilidade.

Do Deputado Walter Tosta em que solicita a retirada de tramitação do requerimento

de sua autoria protocolado em 3/12/2009, em que pleiteia seja encaminhada à Mesa

sugestão para que seja reduzido, de 5 para 3, o número de Deputados necessários

para formação de bancada parlamentar.

Do Deputado Walter Tosta e outros em que solicita seja encaminhada à Mesa

sugestão para que seja reduzido, de 5 para 3, o número de Deputados necessários

para formação de bancada parlamentar .
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- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Fábio Avelar.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Assuntos

Municipais, de Cultura, do Trabalho, de Transporte, de Turismo e de Administração

Pública.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ruy Muniz.

O Deputado Ruy Muniz - Sr. Presidente, colegas Deputados e telespectadores da

TV Assembleia. Venho à tribuna para manifestar minha gratidão, em nome de todos

os homens de Minas Gerais, à Mesa da Assembleia por ter colocado na pauta - e

vamos aprovar logo mais - um projeto que estabelece uma política de saúde para o

homem em Minas Gerais. Sabemos que as mulheres já são bem assistidas. Precisam

ser sempre bem cuidadas, mas elas já têm um protocolo de saúde, em que,

rotineiramente, fazem o pré-natal, o exame preventivo de câncer de colo de útero,

enfim, há todo um programa de saúde que protege e contempla as mulheres, o qual

precisa ser ampliado e melhorado.

Em contrapartida, há uma desassistência completa em relação aos homens. Muitos

homens, principalmente os mais simples, muitos da zona rural, às vezes por

machismo, têm orgulho de falar que nunca adoeceram nem procuraram um médico.

E, depois dos 50 ou 60 anos, têm o dissabor de procurar um médico já com um

câncer desenvolvido na próstata ou no intestino grosso. A situação é complicada, e a

pessoa com uma perspectiva de vida longa tem sua trajetória interrompida por uma

doença que poderia ter sido evitada.

Por isso tivemos a preocupação de formular essa lei, que será aprovada na

Assembleia, para, no ano que vem, já termos um programa permanente que acolha e

proteja os nossos homens. Eles terão um protocolo, o sistema de saúde se ajustará

para oferecer os procedimentos de toque retal, exame de PSA, prevenção para o

câncer de próstata e intestino e prevenção de outras doenças. Os homens também

têm diabetes e hipertensão. E morrem mais cedo do que as mulheres, há mais viúvas

do que viúvos, e é preciso haver equilíbrio. Assim como as mulheres estão ocupando

cada vez mais seu espaço, na proteção e saúde devemos dar essa cobertura para os



____________________________________________________________________________
2405

homens. É essa a nossa intenção com esse projeto de lei.

Sabemos que os Secretários de Estado e Municipais de Saúde estruturarão

rapidamente a nossa rede do SUS para contemplar os homens de Minas Gerais com

essa cobertura, essa proteção. Um parlamentar tem que fazer isso.

Está chegando o final do ano, e é preciso prestar contas do que fizemos aos nossos

eleitores. No campo da legislação, fizemos vários projetos de lei interessantes, alguns

serão aprovados este ano, outros no ano que vem. Estamos muito felizes com esse

desempenho.

Aproveito, Sr. Presidente e Srs. Deputados, para parabenizar a Unimed-BH pela

inauguração do seu grande hospital hoje, pela manhã, com 250 leitos, um pronto-

socorro fantástico, sala de observação para homens, mulheres e crianças, 25 vagas

de CTI e UTI, um grande centro de diagnóstico por imagem. A Unimed-BH mostra ao

Brasil o que é prestar assistência à saúde com qualidade. Está de parabéns o Dr.

Hélton Freitas, Presidente, e toda a sua diretoria por mais essa realização. Ficamos

felizes quando uma empresa séria funciona bem e presta ótimos serviços a BH e, por

consequência, a toda Minas Gerais.

Sr. Presidente, Belo Horizonte hoje é uma das cidades que tem o maior número de

hospitais e serviços de saúde com acreditação. Isso mostra como está evoluindo a

saúde em Minas Gerais. Somos parceiros da gestão de um grande hospital, a

Fundação Hílton Rocha, que atende quase 500 pessoas por dia, o que significa

quase 10 mil pessoas por mês, realizando cirurgias, exames e consultas na área de

oftalmologia de excelência. A Fundação Hílton Rocha é o único hospital a fazer o

implante do anel estromal, chamado anel de Ferrara, pelo SUS em todo o Brasil.

Quem tem ceratocone precisa desse anel, caríssimo no esquema particular. E a

Fundação realiza esse implante pelo SUS. Já temos transplante de córnea, que já

voltou há muito tempo. A fila em Belo Horizonte nem existe mais por causa da ação

eficaz. São notícias boas que as pessoas gostam de saber. O principal para as

pessoas é a saúde. Sem ela não temos qualidade de vida, e bons serviços merecem

ser divulgados. Essa foi nossa intenção ao aprovar esse projeto de saúde do homem,

e parabenizamos a Unimed pelo seu trabalho maravilhoso.

Sr. Presidente, peço a V. Exa. que divulgue muito a ação da Comissão de
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Educação na Assembleia. Tivemos um ano de intensos trabalhos, fizemos várias

audiências no interior, conseguimos aprovar o Plano Decenal de Educação - PDE -,

que avança e aponta metas exigentes e valorizará o professor e os servidores da

educação, e acima de tudo estabelecemos metas para atingirmos, ainda na próxima

década, 100% de educação infantil em toda Minas Gerais. Todos os Municípios do

Estado apoiarão a iniciativa pela qual as crianças de até 5 anos terão acesso à

escola. Sabemos que muitas crianças ficam em creches para as pessoas

trabalharem. Acabaremos com as creches e as transformaremos em escolas

municipais da educação infantil, em que o professor receberá um salário bom, igual

ao do professor do ensino fundamental. O dinheiro do Fundeb pode ser usado para a

educação infantil.

Em Belo Horizonte, o Prefeito Márcio Lacerda tem um grande desafio, pois 90 mil

crianças dessa faixa etária precisam ser absorvidas. Ele já está fazendo um tremendo

esforço, construindo vários Centros Municipais de Educação Infantil para atender,

neste ano, 45 mil crianças. Temos de aplaudir sua ação. Demos ênfase ao nosso

plano decenal. Esperamos que haja tempo para aprovarmos, ainda este ano, o plano

decenal que servirá de modelo para o Plano Nacional de Educação, que o Congresso

Nacional vai aprovar no próximo ano. Seguiremos o plano mineiro como referência

para o plano nacional.

Parabenizo todos os Deputados que compõem a Comissão de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática, como Dalmo Ribeiro Silva, que a preside, parlamentar tão

competente e que nos ajuda tanto; a Deputada Gláucia Brandão, que é uma

revelação fantástica nesta Assembleia, professora universitária, pessoa

comprometida e que sempre dá uma maravilhosa contribuição à nossa Comissão; e

os Deputados Deiró Marra e Carlin Moura. Sabemos que o saldo do nosso trabalho

em 2009 foi positivo.

Quero aproveitar, Sr. Presidente, os minutos que ainda me restam para dirigir-me

aos habitantes de todas as regiões de Minas Gerais e dizer-lhes que a cada ano-novo

temos de ter novos sonhos e novos desafios, a fim de obtermos novas conquistas. Se

quisermos obtê-las de verdade, será preciso uma atitude diferente, de mudança, ou

seja, teremos de ser proativos. Muitos nos dizem para construirmos um ano melhor,
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ou seja, fazermos um 2010 melhor. Pergunto: Como? O ato de despertar está na

consciência de cada um de nós. Vamos adotar novas atitudes. Conclamo todos os

que estão me ouvindo. Se alguém quer ter um ano-novo diferente, se está precisando

de um bom emprego, deverá qualificar-se, estudar. Se já for formado, se possui

diploma e não está conseguindo emprego, deverá mudar o foco. Assim, ao invés de

procurar emprego, poderá, por exemplo, ser empreendedor, gerar emprego para você

e outras pessoas. Nesse caso, alguém poderá pensar assim: “Não tenho dinheiro”.

Todavia dinheiro não é problema. Os bancos estão cheios de dinheiro, há

empresários e investidores. Basta ter boa ideia e bons argumentos para convencer as

pessoas. Se houver boas alianças, conseguirá recursos para realizar a sua ideia.

Quem sonha e não consegue pôr seu sonho em prática é porque, na verdade, a sua

ideia está fraca e desorganizada. O recomendável é organizar-se melhor e

estabelecer metas de curto, médio e longo prazos; assim obterá um ano diferente. Se

não estabelecer metas, ficará andando em círculos. É preciso, portanto, estabelecer

bons propósitos. Muitas pessoas, às vezes, perdem a oportunidade de serem

grandes realizadoras, porque têm propósitos mesquinhos e pequenos e estabelecem

interesses individuais e, às vezes, soluções só para si e sua família. É preciso pensar

em coisas boas para todos. Quando se tem um propósito bom e coletivo que

contempla a todos, significa que ele é de muitos. Além disso, é abençoado e se

realiza. Digo que uma boa ideia, que uma boa causa é invencível.

Falando em boas causas, todos sabem que a classe política este ano foi o principal

foco da grande imprensa, em função de escândalos. Isso prova, mais uma vez, que

uma crise de valores está ocorrendo no País. É preciso coragem para fazer diferente,

fazer o que é correto. Para tanto, é necessário que as pessoas participem.

No ano que vem teremos eleições. Poderemos escolher o novo Presidente do

Brasil, o novo Governador do Minas Gerais, os novos Deputados Federais e

Estaduais e os novos Senadores. Está na hora de pensarmos, elegermos boas

pessoas, e saberemos separar o joio do trigo. A Assembleia de Minas Gerais, graças

a Deus, é um Parlamento isento de todas essas confusões, pois é composta por

Deputados sérios, trabalhadores e comprometidos com as causas do povo mineiro.

Tenho certeza de que a maioria do Congresso Nacional também age dessa forma.
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Concedo aparte ao nosso grande Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

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

Muniz. Fiz questão de apartear V. Exa. no momento em que faz uma reflexão após

mais um ano de trabalho. Em primeiro lugar, gostaria de homenageá-lo e de

parabenizá-lo. Hoje a nossa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia teve a

honra de ser presidida por V. Exa., grande professor, respeitado médico e grande

empreendedor dentro do ensino superior do Estado. Como membro dessa Comissão,

tive o prazer de ter V. Exa. no comando dela, que julgo ser tão importante no

Parlamento mineiro para a educação de Minas e do Brasil.

Quando V. Exa. faz referência às audiências públicas realizadas pelo Parlamento

mineiro, lembro-me perfeitamente de que participei, por convocação e convite de V.

Exa. Estivemos em Januária para discutir ações importantes da região, como também

de tanta outras regiões em que a Comissão de Educação participou na construção do

Plano Decenal.

Então, com certeza, Deputado Ruy Muniz, a V. Exa., educador emérito e Presidente

da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, posso dizer que acredito que

avançamos muito. A nossa Comissão deu um testemunho muito forte. Em primeiro

lugar, porque temos uma educação de qualidade, de excelência, em nosso Estado,

sob o comando do nosso Governador Aécio Neves, do Vice-Governador Anastasia,

da nossa Secretária Vanessa, do nosso Conselho Estadual de Educação e de todos

os que são voltados para a educação no Estado. Tive o prazer e a honra de ter V.

Exa. como Presidente, que tão bem conduziu os trabalhos e, principalmente, os do

Plano Decenal, como relator da matéria. Além disso, a Comissão teve ações

importantíssimas plantadas e que, com certeza, foram semeadas na educação de

Minas.

Portanto, fico muito feliz com isso. Mais uma vez, parabenizo V. Exa. pelo seu

pronunciamento.

O Deputado Ruy Muniz - Muito obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Como

sempre, V. Exa. nos inspira e nos ensina a ser um Deputado melhor. Quero também

elogiar e registrar aqui sua grande participação nas audiências públicas.

Recentemente, homenageamos uma escola estadual de Santa Rita de Sapucaí. Essa
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escola ganhou prêmio de referência em gestão escolar. Interessante dizer que uma

escola pública mineira está dando exemplo de como ser bem gerida. Um exemplo

que sai do Sul de Minas, de Santa Rita, para o Brasil. Parabéns.

Agradeço ao Presidente ter alongado o tempo da minha fala, e aproveito a

oportunidade para desejar a todos os Deputados e a todas as famílias de Minas

Gerais um feliz Natal e um ano-novo maravilhoso. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, o Deputado Antônio

Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Deputados e as

Sras. Deputadas. O que me impele a fazer uso da palavra neste momento, Sr.

Presidente, é apenas traçar um balanço superficial deste ano de 2009. Foi um ano

muito importante, em que tivemos oportunidade de participar de vários debates e

audiências públicas, como também de verificar os equívocos que o governo do

Estado insiste em manter na sua gestão.

Há pouco tempo, na cidade de Pará de Minas, tivemos uma grande audiência

pública para analisar os abusos cometidos pela Polícia Ambiental, pelo IEF e pelos

órgãos ambientais de Minas Gerais na aplicação de multas e de algumas sanções,

principalmente contra o pequeno produtor.

O pequeno produtor de Minas é tratado por este governo como bandido, como

marginal, como homem fora da lei. Não podíamos concordar com o que está

acontecendo. Na audiência realizada em Pará de Minas tivemos oportunidade de

ouvir o Ministério Público, a Polícia Ambiental e o Presidente do IEF, que logo depois

o Governador teve de exonerar pelos excessos cometidos. Avançamos um pouco, e a

Assembleia Legislativa conseguiu fazer uma mudança na lei ambiental.

Isso ainda não foi a solução, mas houve avanços, e temos de concordar com isso.

O governo mudou a diretoria do IEF, a Polícia Militar percebeu os excessos

cometidos pela Polícia Ambiental e o Ministério Público também percebeu algumas

ações que ele vinha realizando punindo o pequeno produtor por supostamente estar

cometendo uma infração que, para a Polícia Ambiental, segundo seu BO, era um

crime. O Ministério Público com o Judiciário, antes mesmo do recurso administrativo
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ser julgado, Deputado Rêmolo Aloise, na maioria das vezes a ação da polícia foi

julgada improcedente...

Mas era isso que acontecia, Deputado Rêmolo Aloise. A polícia fazia um BO sem

esclarecer se era infração ou crime, e o Ministério Público, com a rapidez que lhe é

peculiar, principalmente para prejudicar as pessoas, condenava o coitado do

produtor, sem direito a defesa, a dois, dois anos e meio de “sursis”. Quando o coitado

do produtor rural tinha oportunidade de entrar com o recurso, na maioria das vezes,

quando esse processo chegava aqui, o próprio órgão ambiental dizia que não era

crime, e sim infração. Mas o produtor já estava condenado pela Justiça.

Foi isso que discutimos, foi isso que fizemos durante este ano. Então, as coisas

melhoraram. A Polícia Ambiental fez uma revisão nos seus conceitos e maneira de

agir e melhorou um pouco essa questão. O Ministério Público também analisou e

verificou que houve excessos na aplicação da legislação. Com isso, as coisas

mudaram. Isso faz parte do nosso balanço. Conseguimos mostrar ao Ministério

Público, à Polícia Ambiental da nossa região e ao IEF o que estava acontecendo com

a questão ambiental. Ninguém estava preocupado com a preservação ambiental,

nenhum desses órgãos - tenho dito isso e, às vezes, alguns ambientalistas me

criticam por isso - está preocupado com a preservação ambiental. Eles estão

preocupados com o que podem arrecadar e não com o que podem preservar. Então,

esse foi um dos grandes eventos que tivemos aqui este ano.

Outro assunto para o qual tenho chamado a atenção, Deputado Sargento

Rodrigues - passarei a palavra a V. Exa. daqui a pouco -, é uma questão que tenho

exposto aqui há dois anos. Vou repetir para não encerrar 2009 sem, mais uma vez,

fazer este alerta. Trata-se da cidade administrativa fantasma que o governo implantou

perto de Vespasiano. Estou dizendo isso porque o governo já experimentou o que eu

disse quando foi apresentado o projeto aqui. O governo vai criar uma cidade

administrativa e ficará nas mãos dos sindicatos dos funcionários públicos do nosso

Estado. Qualquer sindicato com 20 pessoas paralisa toda a cidade administrativa,

como também paralisa o Aeroporto de Confins para quem está indo e para quem está

chegando. O governo experimentou isso há cerca de 15 dias quando os

trabalhadores, operários daquela construção, reclamaram contra a situação que
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estavam vivendo, principalmente em relação à alimentação, porque as marmitas não

tinham nenhuma qualidade. Fecharam a Rodovia MG-10 por 30 minutos. Mostraram

ao governo o que vai acontecer quando os funcionários públicos estiverem instalados

lá, caso se instalem. Creio que não vão se instalar. Vou encerrar 2009 fazendo, mais

uma vez, este alerta. O governo já prorrogou para 90 dias o prazo de instalação da

cidade administrativa, porque faltou um fio de telefone. Não foi o sistema de telefonia

que prorrogou o prazo. Na verdade, o governo está analisando como evitar as greves,

as grandes movimentações. Qualquer movimento reivindicatório ou grevista não virá

mais para a porta da Assembleia, porque, neste governo, isso não gera repercussão.

A imprensa não noticia, ela está amordaçada, existe censura. Apenas o jornal “O

Tempo” deu uma notícia de canto de página, porque a repercussão seria muito

grande. Sabem o que acontecerá? Os movimentos reivindicatórios não irão mais para

a Praça da Liberdade ou para a Praça da Assembleia, e sim para a Cidade

Administrativa, porque lá, querendo ou não, o governo dará um destaque muito

grande, o Aeroporto de Confins será paralisado para quem está indo ou vindo, e a

entrada e a saída dos funcionários também será paralisada.

O mais grave é que o governo já viu a bobagem que fez e está querendo diminuir

em 25% a carga horária dos servidores, pois chegou à conclusão de que o

deslocamento de um funcionário, dependendo da região em que estiver, em Belo

Horizonte, demorará cerca de 1h30min. Esse é um dos assuntos que gostaria de

deixar aqui para finalizar 2009.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Cumprimento V. Exa., sempre muito

lúcido em seus posicionamentos. Farei uma reflexão a respeito da primeira parte do

seu pronunciamento, em função do respeito que tenho por V. Exa. nesta Casa. Em

relação ao meio ambiente, fiz questão de, por várias vezes, apartear V. Exa. no que

diz respeito à defesa do homem do campo, do produtor, do pequeno agricultor, do

agricultor familiar que muitas vezes sofre com a atuação rígida da polícia ambiental

no cumprimento da lei e com a atuação firme do Ministério Público no que se refere

aos crimes ambientais. Sempre defenderei o trabalhador rural, que merece uma

atenção diferenciada, porque as nossas mesas só ficam fartas devido ao seu esforço.

O leite e o queijo só chegam à nossa mesa por causa do produtor, que está na ponta.
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É óbvio que não interessa a ninguém que uma legislação ambiental seja aplicada

com rigor e considerando a máxima de “aos amigos do rei, as benesses da lei; aos

inimigos, o rigor da lei”. Não devemos adotar essa sistemática. Quero fazer um alerta

a V. Exa. Durante a audiência pública realizada em Pará de Minas, sua cidade,

produtores fizeram cobranças ao Comando da Polícia Militar. Acorda, Deputado

Antônio Júlio! Sei que V. Exa. não compactua com essa situação. Durante os 11 anos

de convivência com V. Exa., sei que é justo. A corda está arrebentando do lado mais

fraco. Estão transferindo Cabo da Polícia Militar Ambiental para outras cidades. Ou

seja, cumpre-se aquilo que determina o Comando da Polícia Ambiental em Pará de

Minas, e, quando o poder político faz uma audiência, aperta o Ministério Público,

encontram o culpado, o Cabo da Polícia Militar que estava lá na ponta.

Então faço este apelo a V. Exa., até porque acredito que não permitiria que esta

injustiça acontecesse com um companheiro. É muito simples para o Comando fazer

reciclagem, mudar os conceitos e padronizar determinadas operações e autuações

com visão diferenciada da fiscalização ambiental, obviamente orientando seus

comandados. É triste ver isso acontecer. Abrem IPM para apurar possível acusação

de infração penal militar por parte de quem está na ponta da linha executando a

atividade, e, no fundo, estava cumprindo ordem de comandante de companhia

ambiental. Então, faço este apelo a V. Exa., porque muitas vezes a corda tem

arrebentado do lado mais fraco, e não podemos deixar isso acontecer. Como diziam

os grandes estrategistas, inclusive Napoleão Bonaparte, o chefe deve estar à frente,

comandando suas ações, senão, quando a corda arrebenta, ele abandona o barco e

larga seus comandados. Naquele episódio em Pará de Minas, especialmente naquela

audiência pública, acabou sobrando para o Cabo. O Cabo está sofrendo as

consequências, e não o nível de Comando, que deveria rever os conceitos e mudar

seu posicionamento no tocante à orientação. Então faço este apelo a V. Exa.

Posteriormente, estarei em seu gabinete, levando dados e informações, para que V.

Exa. também não permita, com este Deputado, que as coisas mudem dessa maneira,

mas sim que cada um assuma seu erro. Quando V. Exa. questionou o Comando

naquela audiência pública, sentiram-se constrangidos e tentaram encontrar o

culpado, por isso a corda está arrebentando para o Cabo, que estava na ponta da
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linha, cumprindo as ordens do próprio Comando. Faço esta reflexão, porque sei que

V. Exa. é pessoa séria, equilibrada e não admitiria nunca que essa injustiça fosse

cometida. Levarei a V. Exa., em seu gabinete, as informações, para atuarmos e não

permitirmos que a injustiça ocorra com a parte mais fraca da história. Muito obrigado

a V. Exa.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Sargento Rodrigues, mas quero dizer que, na

audiência pública, não cobramos punição alguma nem ação contra o policial.

Estamos cobrando do Comando, tanto é assim, que lá estiveram e ficaram

constrangidos. Se alguém deu a ordem, esta deve ser cumprida. Temos outro

problema. Votamos a mudança da lei ambiental, e o comando do Comando ainda não

chegou aos policiais. Continuam agindo como se a lei não existisse, principalmente

nas áreas consolidadas de utilização. Então trabalhamos para que haja justiça. Não

culpamos ninguém. Às vezes, muda-se o Comando, muda-se o policial, e a coisa não

se resolve. Estamos cobrando do Comando da Polícia Militar, como cobramos do

Ministério Público, do Judiciário, do governo, que fizesse intervenção no IEF.

Aproveito, Presidente, para fazer homenagem ao Deputado Vittorio Medioli. Não

fossem as reportagens no seu jornal “O Tempo”, as questões ambientais em Minas

estariam muito piores. Ele teve papel fundamental nas mudanças do sistema

ambiental, principalmente no Jaíba, onde o povo estava extremamente sacrificado

pela burocracia, pela má-vontade e até, numa palavra dura que tenho usado aqui,

pela irresponsabilidade de alguns gerentes ambientais de Minas Gerais. Então presto

homenagem, neste final de 2009, ao Sr. Vittorio Medioli, companheiro dos ruralistas,

companheiro daqueles que sofrem com as ações ambientais, porque, volto a dizer,

não há preocupação com a preservação, mas sim com a arrecadação.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Nossos cumprimentos ao Deputado Doutor Viana,

que preside esta reunião, a todas as Deputadas e a todos os Deputados presentes.

Ocupo hoje esta tribuna, porque a nossa cidade de Betim, onde eu resido,

comemora 71 anos de emancipação, Deputado Eros Biondini. Lembro-me bem de,

quando cheguei a Betim, em 1966, na época, eu era adolescente, como era a cidade.

Escola pública, na época ginásio, era apenas uma, que se chamava Colégio Estadual
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de Betim, que oferecia os cursos de magistério e científico. A primeira turma de

formandos foi em 1967, da qual fiz parte. Na época não havia lotação. Os professores

que trabalhavam nas regiões naquele tempo, nas zonas rurais, andavam a pé muitos

quilômetros e, depois, pegavam carona com caminhoneiros na BR-381. Não havia

risco de violência como há hoje. Em grupo sempre, nunca sozinhos, pediam carona e

iam para o Centro da cidade. Inúmeras e inúmeras vezes pudemos observar esse

fato.

Estamos falando da Betim da D. Josefina Bento, a primeira professora da cidade,

negra, que deu o nome à Casa da Cultura: Casa da Cultura Dona Josefina Bento;

também do Sr. José Trigueiro, ex-Prefeito, além de inúmeros outros como o Bio e

Osvaldo Franco, que já faleceram.

Hoje Betim é uma região metropolitana. Tem 451 mil habitantes, 31 escolas

estaduais, 64 escolas municipais, 73 creches, Cefet e cinco universidades. A primeira

chegou em 1993, a PUC Minas. Hoje está garantido para Betim, a partir de 2010, o

curso de Medicina. O governo municipal, em interlocução com a PUC, já garantiu

esse curso, que será muito importante para a cidade, sobretudo para a rede pública

de saúde, o SUS Betim.

A atual Prefeita, Maria do Carmo, e o Vice-Prefeito, Alex Amaral, administram a

cidade para todas e todos, mas sobretudo para os excluídos e para os jovens, num

projeto democrático popular. Por que os jovens? Veremos daqui a pouco que são

eles que, realmente, estão sofrendo os maiores índices de violência. Nesse projeto,

de fato, a população, a sociedade civil tem participado. Foram inúmeras conferências

municipais. Neste ano tivemos a de saúde, da igualdade racial, da comunicação, da

segurança pública e das cidades. Tivemos também a volta do Orçamento

Participativo. Constroem-se obras físicas, mas a maior obra que consideramos é a

construção da cidadania. Por meio da participação popular em conferências, nos

conselhos, no Orçamento Participativo, é a população que discute, que define

prioridades.

Um dos problemas da nossa cidade é a saúde. A estrutura física foi construída há

mais de 15 anos para 200 mil habitantes, hoje temos 450 mil. Atualmente foram

programados e estão sendo elaborados projetos para ampliação da rede física, com
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mais quatro unidades de atendimento imediato, no mínimo, além de outras Unidades

Básicas de Saúde - UBSs. Tem sido feito um esforço concentrado para essa área.

Um outro ponto é a questão de segurança. Betim chegou a ocupar, em 2007 e

2008, o 1º lugar em número de homicídios de jovens no Estado. Então, num esforço

concentrado, passou agora à 19ª posição. É um posto ainda muito alto, mas já está

em declínio. Lembro-me bem de que, num evento na Câmara Municipal ao qual eu

estava presente, já tendo sido Vereadora por dois mandatos, argumentei que

precisávamos ter as três esferas do poder integradas, pois o problema da violência

era muito grave naquele momento, e ainda continua. Um político me ironizou dizendo

que eu não entendia nada de segurança pública e nunca tinha feito nada por ela.

Hoje, sinto-me gratificada por participar da Comissão de Segurança Pública como

Vice-Presidente e por estar vendo em Betim a integração das três esferas de poder:

federal, estadual e municipal. Ressalto que o governo municipal viabilizou condições

para que houvesse essa integração e que a sociedade civil participou constantemente

para combater a violência. Registro, ainda, que inúmeros projetos sociais de

prevenção estão sendo desenvolvidos - como disse, numa integração das três

esferas de poder. Se as coisas ocorrem no Município, certamente o governo

municipal está trabalhando para essa integração. Há inúmeros projetos de prevenção

apoiados pelos governos federal e estadual e executados pelo governo municipal,

como a Escola de Gente. Já há 10 escolas de tempo integral, e, no próximo ano,

haverá aproximadamente 30 escolas. Há também uma escola técnica - Cefet -,

creches, programas como o Fica Vivo, Núcleo de Prevenção à Violência, ProJovem e

Pronasci. Há um trabalho também para humanização do Ceresp, com organização de

uma biblioteca e de uma fábrica de blocos, em parceria com os empresários. Está

sendo planejada a construção no Ceresp, a partir de janeiro, de um galpão para

profissionalização dos detentos. Então, trata-se de ações conjuntas para construirmos

uma cultura da paz, o que depende de um trabalho árduo, que precisa de todos e de

todas, da Situação e da Oposição. A cidade não pode abrir mão de ninguém. Todos e

todas são muito importantes, ou seja, os que residem na cidade, os que a

representam e os que não residem nela, mas que com ela queiram comprometer-se,

a fim de que, nesses 71 anos de emancipação, possa continuar dando passos largos
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na construção da fraternidade.

Betim consolida-se como segunda potência da economia mineira. É uma das

cidades que mais cresce no Brasil, com PIB de R$19.000.000.000,00 o que

representa 9% da riqueza produzida em Minas Gerais. Esta é Betim, que avança na

atração de empresas e investimentos. A cidade está em segundo lugar em

arrecadação no Estado, atrás apenas da Capital, Belo Horizonte. Mesmo com a crise

internacional que assolou o mundo, o Município se reergueu, chegando a arrecadar,

até outubro deste ano, R$835.000.000,00. A Fiat Automóveis e a Refinaria Gabriel

Passos são exemplos de que a cidade tem localização privilegiada, o que facilita o

escoamento e a logística, em função de rodovias federais e estaduais que a cortam.

Estão em fase de criação mais três parques industriais: dois nos Bairros Citrolândia e

Bandeirinhas e outro às margens da BR-262.

A cidade, que completa hoje 71 anos de emancipação, surgiu por conta dos

bandeirantes que a utilizavam como parada estratégica, durante o ciclo do ouro. É por

causa dessa história que Betim também ganhou contornos turísticos, com prédios e

igrejas históricas - como a Casa da Cultura Josephina Bento -, que convivem com o

crescimento da cidade no decorrer de três séculos de suas primeiras edificações. A

cidade apresenta forte potencial turístico. O caminho de Santa Quitéria, estrada de

terra que ainda liga a cidade à vizinha Esmeraldas, à qual Betim já pertenceu, é uma

viagem ao passado com imagens belíssimas, compostas por casarões antigos,

cachoeiras, animais silvestres e um cenário repleto de natureza, paisagem

predominante da Serra Negra. Ainda compõem o leque de atrativos turísticos o

Kartódromo Internacional de Betim, a represa Várzea das Flores e o Parque

Ecológico Vale Verde. As instituições sociais, como a Missão Ramacrisna e o Salão

do Encontro, por meio do artesanato, realizam inclusão social de crianças, adultos e

jovens. As duas ONGs são apoiadas pelo projeto Criança Esperança e hoje

comercializam os seus produtos em todo o País e até no exterior. Há ainda inúmeras

instituições como a Arca, o Centro de Defesa de Direitos Humanos, o Pró-Viver, entre

outros.

O Município ainda tem ganhado espaço como força econômica agropecuária, com

área rural preenchida com agropecuária em expansão e com relevância no mercado



____________________________________________________________________________
2417

nacional.

Também, nesse aniversário, Betim ganha ônibus com visual moderno e equipados

com elevador para deficientes físicos. Mais da metade dos 101 ônibus que fazem o

transporte coletivo de Betim começa a circular com nova pintura a partir da próxima

sexta-feira, dia 18. Inicialmente 60 veículos receberão novas cores - amarelo e azul -

e elementos gráficos que representam os usuários e a Casa da Cultura Josephina

Bento. Desse total, 37 ônibus têm elevadores que facilitam o acesso de portadores de

necessidades especiais, garantindo-se que pelo menos um veículo com equipamento

sirva a cada uma das linhas que circulam na cidade. Esta é a primeira vez que os

passageiros com mobilidade reduzida terão acesso facilitado ao embarcar nos ônibus

de Betim. Segundo a Transbetim, a empresa adquiriu mais 16 ônibus para reforçar os

quadros de horário e substituir os carros que apresentarem problemas mecânicos.

Muito importante: o amor do povo que vive em Betim. Betim, como já disse, faz hoje

71 anos. A data tem forte significação política, pois marca a emancipação do antigo

arraial Capela Nova, ponto de parada para tropeiros no século XVIII, que cresceu e

se transformou na Grande Betim. Mas, do ponto de vista humano e social, pensando

a cidade como uma grande rede, Betim tem hoje mais um motivo para comemorar: o

amor que lhe é dedicado pelo seu povo. Pelas ruas, escolas, postos de saúde,

ginásios, praças e outros espaços públicos do Município circula uma população que

tem orgulho de ser betinense e tem forte sentimento de pertencimento à cidade.

Prova disso é a pesquisa feita em julho deste ano, cujo resultado mostra que 89% do

povo de Betim gosta ou gosta muito de morar no Município. Os dados, vistos como

números, são apenas estatísticas, mas, analisados no contexto cotidiano, revelam

que, ainda que estejam morando em uma cidade com problemas nas áreas da saúde

e segurança, como também mostra o estudo, mesmo querendo mais creches,

escolas, esporte e lazer, a população de Betim orgulha-se de viver nesta cidade, que

tem vida própria, economia latente e anseio por uma realidade mais justa para seu

povo. E, para mudar esse quadro, muitas pessoas têm trabalhado. A Prefeitura, forte

aliada da comunidade, tem mostrado todo o seu empenho para ouvir e atender as

demandas de cada uma das oito regiões de Betim, como mencionei, até mesmo em

uma integração com as esferas federal e estadual. Cidadãos comuns, entidades,
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empresas e outras organizações também têm seguido o mesmo caminho.

Betim comemora 71 anos em grande estilo, com atividades culturais e educativas

em todas as regiões da cidade. O público betinense pode apreciar exposições e falas.

Hoje teremos, no Divino Braga, nosso espaço poliesportivo, uma ação de celebração

de Natal e do dia em que comemoramos 71 anos de nossa cidade.

Como Deputada e, neste dia, falando especificamente de Betim, onde resido há

mais de 40 anos, às vésperas do Natal peço ao Menino Deus e a Nossa Senhora do

Carmo, nossa padroeira, que abençoe a nossa cidade. Que as luzes festivas que

iluminam vários pontos das regionais simbolizem não só as luzes físicas, mas

também as do Natal do Menino Deus. Que renove as forças de todos os governantes,

lideranças, homens e mulheres de boa vontade que têm lutado por uma Betim que

reúna a cultura da paz, a fraternidade e o desenvolvimento sustentável.

Nossa cidade é privilegiada por ter quatro Deputados Estaduais: eu, Maria Tereza,

os Deputados Rômulo Veneroso, Ivair Nogueira e Pinduca. Espero que possamos

realmente contribuir para nossa cidade, que merece de nós todo o respeito e o

empenho, para construir esse respeito entre nós. Esperamos construir esta cidade

onde reine a cultura da paz. Obrigada.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini* - Sr. Presidente Deputado Doutor Viana, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, servidores da Casa, amigos que nos acompanham das

galerias e por meio da TV Assembleia, antes de iniciar meu pronunciamento,

parabenizo a Deputada Maria Tereza Lara, que me antecedeu, por suas palavras,

parabenizando, por meio dela, a cidade de Betim, onde tenho também tantas e tantas

famílias queridas, com as quais convivo sempre, pelos seus 71 anos de

emancipação. Parabéns a Betim e a seus moradores, cidadãos que conosco

convivem e os quais representamos. Parabéns à querida Deputada Maria Tereza

Lara por suas palavras com quem também, em Betim, tenho sempre atuado e

apoiado suas ações, que são sempre na busca do bem comum.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Sr. Deputado, gostaria de dizer de

público que, além dos Deputados que lá residem, V. Exa., Deputado Eros Biondini,
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também tem participado e contribuído para o desenvolvimento de Betim. Muito

obrigada.

O Deputado Eros Biondini* - Obrigado, Deputada, pelo carinho. Volto a dizer que V.

Exa. e os demais que lá atuam diretamente têm tido papel muito importante no

crescimento dessa cidade, que hoje comemora seus 71 anos de emancipação.

Comprometo-me, cada vez mais, com o Município de Betim.

Sr. Presidente, o que me traz a esta tribuna hoje é a avaliação deste nosso terceiro

ano da 16ª Legislatura, que ora finda. No nosso julgamento, na nossa reflexão, foi

ano de vitória; é claro que de muitas lutas e dificuldades, algumas delas ainda sem

solução, mas esperamos que todas as reivindicações trazidas ao nosso Plenário, à

Casa do povo sejam ouvidas e debatidas o quanto antes, porque tratam de

necessidades básicas dos pais de família, de funcionários públicos, de pessoas

contratadas. Enfim, esperamos que sejam carinhosamente analisadas e tenhamos as

soluções mais adequadas possíveis. Sr. Presidente, ao fazer avaliação da 16ª

Legislatura neste terceiro ano, percebemos que foi ano de muita produção legislativa

para este Deputado. Neste ano, tive a alegria de ter três projetos de lei aprovados em

1º e 2º turnos nesta Casa e sancionados pelo nosso querido Governador Aécio

Neves. Eles foram convertidos em leis. Espero que amanhã aprovemos em 2º turno

importante projeto que estou trazendo hoje ao Plenário.

A última delas foi a Lei nº 18.511/2009, oriunda do Projeto de Lei nº 16/2007, que

apresentamos em 2007. Uma lei, Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Rêmolo Aloise e

Célio Moreira - que dão especial atenção ao meu pronunciamento -, que foi muito

elogiada pelos nossos nobres pares. Estou-me referindo à lei que obriga à

implantação da coleta seletiva nos “shopping centers”. Esse projeto de lei foi um dos

primeiros a ser apresentado nesta legislatura, ou seja, o 16º projeto apresentado, em

ordem numérica, nesta Casa. Acompanhei, com muito carinho, a tramitação desse

projeto durante esses três anos, discutindo, debatendo e recebendo emendas dos

nobres colegas. Enfim, conseguimos aprová-lo em 2º turno. Um projeto que tem sido

muito reconhecido e elogiado e que, quando transformado em lei, certamente trará

grandes benefícios para nossa sociedade.

Abro parênteses para dizer que atualmente, em Copenhagen, tem-se discutido, de
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maneira incisiva, a proteção ao meio ambiente. Voltando ao que estava dizendo, além

de ser lei de proteção ao meio ambiente, também é educativa, porque as famílias

poderão comover-se e passar praticar isto em casa. É lei que, além de proporcionar

diretamente alívio à poluição ambiental, com a diminuição do desperdício dos

resíduos sólidos, também traz certa educação para as famílias. Assim sendo, seu

desdobramento social é muito importante.

Deputado Rêmolo Aloise, a emenda apresentada por orientação da Arquidiocese de

Belo Horizonte - o Deputado Célio Moreira constantemente acompanha nossa

Arquidiocese - faz com que seja dada prioridade às entidades que reciclam o lixo, o

resíduo sólido, como é o caso da Asmare, a associação dos catadores de papel. A

coleta seletiva terá desdobramento social muito importante, e certamente milhares de

pessoas serão beneficiadas direta ou indiretamente. Portanto, ao final deste terceiro

ano da 16ª Legislatura, celebro e compartilho com V. Exas. esta vitória da aprovação

desse projeto de lei e da sua conversão na Lei nº 18.511, projeto realmente

importante.

Outro projeto de lei que se transformou numa lei igualmente importante, Deputado

Doutor Viana, é o Projeto de Lei nº 972/2007, também apresentado no início da nossa

legislatura. Durante sua tramitação, nós o acompanhamos muito de perto, por ser ele

nossa bandeira e por se tratar da defesa da vida, das crianças, dos recém-nascidos,

dos nascituros e das mães de família, que são os beneficiados. Deputado Getúlio

Neiva, o Projeto de Lei nº 972/2007, que se converteu na Lei nº 18.367, de 2009,

dispõe sobre a identificação e a segurança do recém-nascido nos hospitais e nas

maternidades do Estado. É projeto de lei que vem resguardar a identificação do

recém-nascido, por isso traz maior segurança às mães e aos bebês, pois garante a

identificação da mãe e do filho, assim que ele nasce. O objetivo dessa lei é tornar

essa identificação inviolável, consequentemente evitando a troca e o sequestro de

algumas crianças em maternidade, o que não é raro de acontecer, e também

evitando alguns outros problemas afins.

Esse projeto de lei também nos deu alegria muito grande, Sr. Presidente, porque o

vimos aprovado e elogiado pelos nobres pares. Foi projeto que, de maneira muito

especial, brotou no coração da nossa equipe, da minha equipe de gabinete. Quero
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aqui salientar o papel dos nossos assessores, que sempre nos apoiam e nos ajudam

a estudar, a pesquisar e a pensar os projetos de lei. Minha assessora Rosely, que

diuturnamente está elaborando os projetos comigo, com todo o carinho e afinco,

realmente busca o que há de melhor e de mais necessário quando ouvimos a

sociedade. Quero fazer justiça à assessoria, que me acompanha, principalmente à

Dra. Rosely, que é excelente advogada e conhecedora profunda dos assuntos

legislativos. Esse projeto de lei, Deputado, alegrou-me muito.

Outro projeto de lei que apresentei em 2007 também se converteu em lei: o projeto

que trata das normas de execução penal, cuja tramitação nesta Casa acompanhamos

durante todos esses três anos. O mais interessante, Deputados, é que, durante a

tramitação, por algumas vezes conversei com o governo sobre a importância desse

projeto, que tratava da assistência às gestantes privadas de liberdade, às detentas

grávidas, lactantes e com crianças de até 2 anos. Eu pleiteava assistência que lhes

proporcionasse deixarem a penitenciária, a delegacia ou o ambiente de detenção em

que estivessem no período em que ganhassem sua criança, a fim de dar início de

vida mais digno aos bebês, proporcionando assim maior expectativa, esperança

maior. Isso para que não só a mãe tivesse possibilidade de regeneração, de

recuperação, mas também aquela criança tivesse o amor materno inicial, que

julgamos ser fundamental. O que aconteceu nestas discussões? O governo, sensível

a isso, simultaneamente à tramitação do projeto, começou pesquisa, estudo a fim de

construir o Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade, o que aconteceu

no início deste ano, concomitantemente à aprovação e à sanção da lei. Isso me

alegrou porque foi discussão que ultrapassou os limites da Assembleia e, com o

apoio de V. Exas., chegou aos executores. E não foi necessário aprovarmos a lei,

como normalmente acontece, vê-la sancionada e batalharmos para sua execução,

para sua aplicabilidade. O que aconteceu com a Lei nº 18.029, de 2009, oriunda do

Projeto de Lei nº 1.957/2007? Assim que foi aprovada e sancionada, estava quase

sendo inaugurado o Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade. Até

estarei lá, no próximo dia 23, fazendo visita de Natal - fizemos outras visitas durante o

ano. A capacidade desse Centro é de 50 detentas, mas hoje estão lá 48. Sempre

reivindicamos ao governo, ao Secretário que aumentemos a capacidade de receber
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essas mães. Estamos muito satisfeitos porque, simultaneamente à aprovação,

tivemos a lei praticamente atendida por meio desse Centro de Referência à Gestante

Privada de Liberdade.

Sr. Presidente, ao avaliar o ano de 2009, não obstante termos enfrentado tantos

problemas, dificuldades de todos os tipos, temos o que celebrar, o que comemorar,

porque são projetos importantes para a sociedade, de relevância social. Agora fico

aguardando a aprovação, em 1º e 2º turnos, ainda no final destes trabalhos, de

projeto de lei muito importante que apresentei na Casa e que trata do tema, da

problemática dos crimes ligados à pedofilia.

Tenho esperança, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, de que até amanhã consigamos

aprovar, em 1o e 2o turnos, esse importante projeto de minha autoria que trata dos

crimes ligados à pedofilia, para, aí sim, encaminhá-lo ao governo para que seja

sancionado nos próximos 30 dias.

Espero que iniciemos o ano de 2010 com a mesma garra, força e entusiasmo com

que terminamos 2009, pois, por mais que tenhamos feito, ainda há muito a ser feito;

ainda há um povo que espera por nós, que espera por celeridade em políticas

públicas que venham a gerar o bem comum. Agradeço a cada cidade e região que

me recebeu em 2009. Visitei todas as regiões do Estado neste ano e quero

agradecer, do fundo do coração, o carinho com que as famílias, entidades,

associações, asilos e conferências vicentinas, as pastorais - como a Familiar e a da

Sobriedade -, e os movimentos - como a Renovação Carismática e o Canção Nova -

me receberam nesse período. Talvez em meu último pronunciamento deste ano,

deixo aqui os meus votos de um feliz Natal, com muita fé no coração, e um ano de

2010 cheio de bênçãos e vitórias para todos nós. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva* - Sr. Presidente, o tema que me traz a esta tribuna é

consequência de outro que abordei ainda nesta semana, relacionado com o Município

de Itaipé. Tivemos um problema sério de desconhecimento da estrutura geográfica do

Estado de Minas Gerais por parte do Ministério da Agricultura, que, no zoneamento

agrícola, excluiu 15 Municípios do Vale do Mucuri, região que tem precipitação
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pluviométrica diferenciada da do Vale do Jequitinhonha e que, tradicionalmente,

desde a criação da cidade de Teófilo Otôni, a Nova Filadélfia, e desde a criação da

Estrada de Ferro Bahia-Minas, é produtora e exportadora de café. Ainda assim,

fomos excluídos, sem muitas explicações, e até passando-se por cima dos dados

apresentados pela Emater-MG ao governo federal. Fomos excluídos e estamos com

dificuldades em 15 Municípios, com os fazendeiros com o custeio do café e sem

acesso ao Funcafé.

Mais interessante do que isso, Sr. Presidente, é que na bela conferência de

Copenhague, de que participam 785 pessoas do governo do Brasil, até agora não

chegaram à discussão de um aspecto fundamental em relação à grande pecuária do

nosso país. O Brasil é o 2º maior produtor do mundo de carne bovina, podendo

chegar ao 1º lugar. No entanto, até hoje, quando se fala em ecologia, manutenção do

ecossistema, aproveitamento de energia renovável, não se buscou uma solução para

o gás metano. Ainda ontem vimos na televisão uma reportagem sobre o gás metano

aproveitado dos lixões de São Paulo, mas ninguém ainda se preocupou com isso. Em

Itaipé temos o projetão de um biodigestor em que se utiliza excremento de boi. Já que

estamos nessa fase de falar em fezes e em merda, seria interessante que o governo

começasse a verificar o potencial produtivo de gás metano para a energia elétrica.

Encaminhamos esse assunto à Secretaria de Agricultura e à Cemig, mas até agora

não tivemos uma resposta. Temos ali um trabalho bem-feito por um norte-americano

de nome John (...), da Minusa Coffee, que, além de produzir café, tem uma grande

produção de leite tipo A e está aproveitando esse seu biodigestor, mas jogando fora

todo o gás metano - e ficamos vendo aquela chaminha acesa permanentemente. O

interessante é que com 100 vacas apenas é possível produzir gás metano suficiente

para abastecer de energia a própria cidade de Itaipé. Mas ainda não conseguimos

sensibilizar as pessoas para o aproveitamento do gás metano.

O Brasil é um país interessante: estamos muito preocupados com a camada do pré-

sal e com a produção de petróleo, quando temos energias renováveis que podem ser

fortemente ampliadas.

A previsão é que se dobre a produção de cana. Enquanto estivermos com esses

desgastes, enxergando de forma caolha o assunto, teremos graves problemas.
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Reporto-me ao raciocínio desenvolvido pelas pessoas com referência ao

aquecimento global. Estava escutando o Dr. Carlos Molion, meteorologista famoso e

importante no Brasil, que não foi sequer convidado a fazer parte da equipe dos 785

membros do governo federal que foram a Copenhagen. Ele é a maior autoridade em

meteorologia das Américas, que diz que estão todos enganados em relação ao

aquecimento global. É algo cíclico, estudado desde tempos memoriais, desde 1860.

São ciclos, e, em verdade, está havendo desaquecimento global, já chegou ao pico e

está desaquecendo.

No Brasil, minha preocupação é com o sistema de meio ambiente e ecologia. O

potencial que temos de produzir gás metano é fantástico. Temos o 2º maior rebanho

do mundo e podemos produzir, por meio do metano, energia elétrica, gás liquefeito,

gás para tocar nossos automóveis. O exemplo está em Itaipé, com o biodigestor

funcionando. Podem falar que biodigestor é negócio antigo, e é, pois a Índia fazia

energia com biodigestor há 2 mil anos. Por que nos esquecemos do fenômeno do

Proálcool, que chegou a abastecer 70% da frota brasileira na década de 70? Por que

nos esquecemos deste potencial fantástico de metano que temos para aproveitar, em

vez de dizer que tiraremos o povo da merda? Por que não usar a merda para fazer

energia? Por que não utilizar o gás metano? É essa minha preocupação. Queria fazer

pronunciamento mais longo, mas estamos na reta final e temos pouco tempo. Deixo o

recado: em vez de dizermos que tiraremos o povo da merda, vamos usar a merda

que está disponível nos campos brasileiros para produzir energia. Vamos utilizar o

gás metano, em vez de dizer que o arroto da vaca acabará com a estrutura da

biosfera. Vamos quebrar a camada de ozônio, porque o arroto dos bois, das vacas e

dos porcos vai dilapidar toda a camada de proteção da biosfera!

Estas coisas são interessantes. O Brasil é país muito esquisito, onde se vai na onda

do ambientalista sem olhar os outros aspectos que poderíamos aproveitar. Em vez de

simplesmente falar que o desmatamento acabará com a estrutura ecológica do Brasil,

que o País se aquecerá, devíamos buscar as alternativas que temos e viabilizá-las,

mostrando, de forma clara, que este é país de gente inteligente, e não de burros. O

Brasil precisa aproveitar suas potencialidades, principalmente uma oportunidade

como esta. Sabemos que, no Rio Grande do Sul, já estão aproveitando o metano
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para a produção de energia. Mas aqui o projeto que conhecemos não é aproveitado.

Apesar do interesse do Secretário de Agricultura, não conseguimos sensibilizar a

Cemig para o aproveitamento dessa energia, para fazer subestação para servir de

piloto, demonstrando para o Brasil que Minas tem soluções para a produção de

energia limpa.

Este é o propósito do meu discurso, e me comprometo a fazer outro mais alongado,

com dados técnicos e números, em outra oportunidade, uma vez que estamos

praticamente na penúltima reunião deste ano. Mas é importante ressaltar que não

podemos deixar que as pessoas acreditem que o Brasil não tem competência

intelectual para buscar soluções para seus problemas ecológicos. Temos sim. Os 785

emissários do Brasil que estão em Copenhagen não levaram o maior entendedor das

Américas em questão climática, o Dr. Carlos Molion. Faço apenas registro, para que,

no próximo ano, voltemos a comentar esse assunto. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra, com muita alegria, a presença, em

Plenário, do ex-Deputado Sebastião Helvécio, Conselheiro do Tribunal de Contas do

Estado.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para Emitir Parecer sobre a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, dos Nomes

das Sras. Suely Duque Rodarte, Irene de Melo Pinheiro, Avani Avelar Xavier, Arminda

Rosa Rodrigues da Matta Machado, Magda Lopes Campbel, Keyla Mayumi F. M. de

Melo, Maria Aparecida Sanchez Coelho, Rosane Marques Crespo Costa e Ângela
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Imaculada F. de Freitas Delben e dos Srs. Sebastião Antônio dos Reis e Silva, Tomás

de Andrade Nogueira e Faiçal David Freire para os cargos de Conselheiro do

Conselho Estadual de Educação. Pelo BSD: efetivos - Deputados Lafayette de

Andrada e João Leite; suplentes - Deputada Ana Maria Resende e Deputado Deiró

Marra; pelo Bloco PMDB-PT-PCdoB: efetivo - Deputado Carlin Moura; suplente -

Deputado Getúlio Neiva; pelo BPS: efetivo - Deputada Rosângela Reis; suplente -

Deputada Gláucia Brandão; pelo PDT: efetivo - Deputado Alencar da Silveira Jr.;

suplente - Deputado Tenente Lúcio. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 5.320 e 5.321/2009,

da Comissão de Meio Ambiente, 5.322 a 5.326/2009, da Comissão de Segurança

Pública, e 5.329 a 5.333/2009, da Comissão de Educação. Publique-se para os fins

do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Assuntos Municipais - aprovação, na 36ª Reunião

Ordinária, em 16/12/2009, dos Requerimentos nºs 5.129/2009, da Deputada Gláucia

Brandão, 5.157, 5.158 e 5.163/2009, da Comissão de Participação Popular, 5.165 e

5.166/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 5.118, 5.167 a 5.169 e 5.200/2009,

do Deputado Doutor Viana; de Cultura - aprovação, na 28ª Reunião Ordinária, em

16/12/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.944 e 3.947/2009, do Deputado André Quintão,

e do Requerimento nº 5.175/2009, da Comissão de Participação Popular; do Trabalho

- aprovação, na 28ª Reunião Ordinária, em 16/12/2009, dos Projetos de Lei nºs

3.119/2009, do Deputado Neider Moreira, 3.663/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, 3.789/2009, do Deputado Antônio Genaro, 3.906/2009, do Deputado Luiz

Humberto Carneiro, 3.916/2009, do Deputado Wander Borges, 3.918/2009, do

Deputado Djalma Diniz, 3.946/2009, do Deputado André Quintão, 3.957/2009, do

Deputado Weliton Prado, 3.978/2009, do Deputado Deiró Marra, e 3.998/2009, do

Deputado Gilberto Abramo, e dos Requerimentos nºs 5.137/2009, da Comissão de

Direitos Humanos, 5.138 e 5.139/2009, da Comissão Extraordinária de Políticas
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Públicas de Apoio aos Emigrantes Mineiros, 5.154, 5.176 e 5.191/2009, da Comissão

de Participação Popular, 5.194 a 5.196/2009, da Comissão de Direitos Humanos, e

5.206/2009, do Deputado Wander Borges; de Transporte - aprovação, na 24ª

Reunião Ordinária, em 16/12/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.282 e 3.514/2009, do

Deputado Djalma Diniz, 3.310 e 3.641/2009, do Deputado Carlos Pimenta,

3.495/2009, do Deputado Alberto Pinto Coelho, 3.587 e 3.608/2009, do Deputado

Arlen Santiago, todos com a Emenda nº 1, 3.254/2009, do Deputado Carlos Pimenta,

3.431/2009, do Deputado Hely Tarqüínio, 3.583/2009, do Deputado Arlen Santiago, e

3.628/2009, do Deputado Fábio Avelar, e dos Requerimentos nºs 5.132/2009, do

Deputado Duarte Bechir, 5.146, 5.147, 5.155 e 5.186/2009, da Comissão de

Participação Popular, 5.170/2009, do Deputado Sebastião Costa, 5.208/2009, da

Comissão de Assuntos Municipais, e 5.210/2009, da Comissão de Segurança

Pública; de Turismo - aprovação, na 27ª Reunião Ordinária, em 17/12/2009, dos

Requerimentos nºs 5.199/2009, do Deputado Doutor Viana, e 5.202 a 5.205/2009, do

Deputado Jayro Lessa; e de Administração Pública - aprovação, na 28ª Reunião

Extraordinária, em 16/12/2009, dos Requerimentos nºs 5.201/2009, do Deputado

Duarte Bechir, 5.207/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, e 5.209 e

5.211/2009, da Comissão de Segurança Pública (Ciente. Publique-se.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Fábio Avelar em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT -

pedido de cópia do contrato de concessão da BR-381. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 1.033/2007, da Comissão de Cultura, solicitando seja

encaminhado ao Secretário de Governo pedido de cópia dos projetos de ocupação

dos prédios que integram o Projeto Circuito Cultural Praça da Liberdade, para

conhecimento das Comissões de Cultura, de Participação Popular e de Educação. 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.
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Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado o

Requerimento nº 1.033/2007 com a Emenda nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 1.138/2007, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de informações que menciona,

sobre a situação funcional do Ten.-Cel. José Geraldo de Azevedo Lima. A Mesa da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 1.317/2007, da Comissão de Participação Popular, solicitando

seja encaminhado à Secretária de Educação pedido de informações sobre o

cumprimento do art. 7º da Resolução CEE nº 451, de 2003, no que concerne ao

atendimento dos estudantes com deficiência auditiva na rede pública de ensino. A

Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 1.319/2007, da Comissão de Participação Popular, solicitando

seja encaminhado à Secretária de Educação pedido de informações sobre as

medidas a serem adotadas em cumprimento aos objetivos preconizados na Área de

Resultado Educação de Qualidade, do PMDI-2007-2023, em especial no que se

refere à iniciativa prioritária de monitoramento do desempenho e da qualificação de

professores dos ensinos básico, fundamental e médio. A Mesa da Assembleia opina

pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em

votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o

Requerimento nº 1.319/2007 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 1.323/2007, da Comissão de Participação Popular, solicitando

seja encaminhado à Secretária de Educação pedido de informações sobre os

procedimentos adotados pela área de defesa social para a manutenção da segurança

nas escolas públicas. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento.

Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 4.383/2009, da Comissão de Turismo, solicitando seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de informações sobre a elaboração

do projeto de implantação e pavimentação da estrada ecoturística que interliga os

Municípios de São João Batista do Glória, Delfinópolis e Sacramento. 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 4.383/2009 com a Emenda nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 4.391/2009, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja consignada

nos anais da Casa matéria do jornalista Girleno Alencar, publicada no jornal "Hoje em

Dia" de 14/8/2009, sobre o passamento do seresteiro Nivaldo Maciel Araújo, ocorrido

em 13/8/2009. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 4.400/2009, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja

encaminhado ao Comandante do 5º Comando Regional de Polícia - CRP - e ao

Chefe do 5º Departamento de Polícia Civil de Uberaba pedido de informações sobre a

eventual atuação de grupos criminosos na Escola Estadual Horizonta Lemos, de

Uberaba. 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 4.418/2009, da Comissão do Trabalho, pleiteiando seja solicitado

ao Presidente da Cemig relatório das providências tomadas com o objetivo de reduzir

os acidentes de trabalho. 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 4.443/2009, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja

encaminhado ao Presidente da Cemig pedido de informações sobre denúncias
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apresentadas por trabalhadores terceirizados dessa empresa, com as especificações

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 4.511/2009, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja

encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente pedido de informações sobre o

processo de regularização ambiental do empreendimento de mineração de areia da

Samitra Mineração e Transporte Ltda., situado em São José da Lapa. 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 4.512/2009, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja

encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente pedido de cópia dos documentos que

constam no processo de regularização ambiental do empreendimento de mineração

de areia da Samitra Mineração e Transporte Ltda., situado em São José da Lapa. 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 4.544/2009, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando

seja encaminhado à Emater-MG pedido de informações sobre os valores recebidos

por essa empresa, por meio de convênio com o Incra, para a prestação de

assistência técnica, social e ambiental ao Projeto de Assentamento Betinho, no

Município de Bocaiúva. 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 4.571/2009, do Deputado Inácio Franco, solicitando seja

encaminhado ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de informações sobre a conclusão

das obras da Rodovia LMG-880, no trecho que liga o Município de Divisa Nova ao de

Botelhos. 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 4.661/2009, da Comissão de Administração Pública, solicitando

seja encaminhado ao Chefe do Detran-MG pedido de informações sobre a receita

advinda da aplicação de multa de trânsito nos últimos cinco anos em Belo Horizonte,

discriminando-se os valores anuais, as regiões da Capital com maior incidência e o

tipo de multa aplicada. 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 4.672/2009, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de informações sobre qual será

a destinação da cadeia pública de Santa Rita do Sapucaí após a reforma. 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 4.673/2009, da Comissão de Turismo, solicitando seja

encaminhado ao Presidente do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural pedido de

informações sobre o andamento do tombamento do túnel da Mantiqueira, no

Município de Passa-Quatro, na região macrorregional integrante do Circuito Terras

Altas da Mantiqueira e do Circuito Turístico Estrada Real. 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 4.674/2009, da Comissão de Turismo, solicitando seja

encaminhado ao Secretário de Cultura e ao Iepha pedido de informações sobre o

tombamento de imóveis, bem como sobre a liberação de recursos de ICMS do

patrimônio histórico em favor dos Municípios de Passa-Quatro e Itanhandu e a

possibilidade de audiência para orientação dos referidos programas. 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 4.734/2009, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de informações sobre o
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tratamento que vem sendo dado aos dependentes químicos custodiados pelo 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 4.861/2009, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de informações sobre a

possibilidade de implementar o sistema de justiça itinerante na região de Barbacena,

especialmente para atendimento à população de Bias Fortes. 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 4.889/2009, do Deputado Gustavo Valadares, solicitando seja

encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre

os critérios utilizados pelo Programa Travessia para a escolha das cidades em que

atua. 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 4.901/2009, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja

encaminhado ao Comandante da 12ª Região da PMMG pedido de informações sobre

as providências tomadas em relação ao Sd. PM Ailson Ferraz de Brito Júnior, do 26º

BPM, discutidas nas reuniões dessa Comissão em 3/9/2009 e 21/10/2009. A Mesa da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 4.905/2009, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja

encaminhado ao Subsecretário de Administração Prisional pedido de informações

sobre o cronograma de transferência da custódia dos presos da cadeia pública de

Janaúba. 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 4.952/2009, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando
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seja encaminhado à Secretária de Planejamento pedido de cópia do contrato de

doação celebrado entre o Estado e a União, decorrente da Lei nº 13.184, de 1999,

que autoriza o Poder Executivo a doar imóveis à União. 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.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro, solicitando a

palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao

Deputado Dalmo Ribeiro Silva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador

o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Sr. Presidente, uso a tribuna nesta

oportunidade, no encerramento de mais um ano legislativo, para fazer um balanço de

várias atividades que nortearam nossos trabalhos durante este ano. Em primeiro

lugar, gostaria de destacar o papel importante que a nossa Comissão de Justiça teve.

Vejo os colegas Deputados Sebastião Costa, Chico Uejo, Padre João, Ronaldo

Magalhães e Delvito Alves, a quem quero agradecer de pronto pela participação

efetiva na Comissão de Justiça durante as atividades parlamentares realizadas este

ano. Tivemos 796 projetos aprovados, com 437 projetos transformados em normas

jurídicas. Esse é um número, sem dúvida, elevado, dado o interesse e a postura dos

parlamentares, do governo, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas e do

Ministério Público. Ao analisarmos, Sr. Presidente, cerca de 800 propostas, tivemos

um aproveitamento excepcional das matérias que foram apreciadas.

Neste momento, gostaria de agradecer, na pessoa da Dra. Ângela Renaut, a todos

os nossos Consultores e assessores, que participaram ativamente dos trabalhos da

Comissão de Justiça, na qual realizamos mais de 30 reuniões ordinárias e

extraordinárias, dando visibilidade e alimentando este Plenário com tantas e tantas

proposições. Faço este registro com muita alegria e satisfação, para demonstrar o

trabalho excepcional dos nossos companheiros, que estiveram à frente da nossa

Comissão de Justiça.

Gostaria também de registrar o papel importante da Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia, que tem como Presidente o Deputado Ruy Muniz, da qual
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também tenho a honra de ser membro, juntamente com a Deputada Gláucia Brandão

e os Deputados Carlin Moura e Deiró Marra. Realizamos inúmeras audiências

públicas debatendo as ações da educação do nosso Estado. A Comissão de Justiça,

que tenho a honra de presidir, como a Comissão de Educação, da qual sou membro

efetivo, trabalharam muito. Todos os projetos foram cuidadosamente analisados e

encaminhados de forma muito condensada, de forma jurídica, constitucional e legal.

Gostaria ainda de fazer outros registros importantes. Em primeiro lugar, quero

destacar a presença honrosa do Prof. Anastasia, nosso Vice-Governador, que esteve

há poucos dias em minha terra natal, inaugurando o Aeroporto Prefeito Paulo Clepf,

antigo sonho da região. O antigo aeroporto foi revitalizado, reconstruído pelo governo

Aécio Neves. Tivemos um prazer imenso ao receber o Vice-Governador, que

entregou oficialmente essa importante obra para o desenvolvimento da minha querida

Ouro Fino e de toda a região. Estiveram presentes mais de 34 Prefeitos, Vereadores

e lideranças políticas, oportunidade em que o Prof. Anastasia também foi distinguido

com o título de Cidadão Honorário de Ouro Fino, minha terra natal.

Sem dúvida alguma, ele fez por merecer, tendo em vista o trabalho que desenvolve

na minha terra e na nossa região sul-mineira.

Também quero destacar um fato importante em 2010, que será o estudo e o início

das obras do novo aeroporto do Sul de Minas, em Itajubá, anunciado pelo Vice-

Governador. Esse é um sonho de toda a comunidade. Itajubá hoje pertence a um

polo tecnológico responsável pelo desenvolvimento da nossa região. Certamente, no

início do ano que vem, haverá estudos e projetos para um aeroporto tão importante

para o desenvolvimento das empresas. Hoje, há mais de 150 indústrias na cidade. É

um eixo excepcional devido à sua localização, já que abrange o Vale do Paraíba,

próximo a São Paulo, Belo Horizonte e o Rio de Janeiro. É uma aspiração antiga. O

próprio Vice-Governador, reunido com o nosso Prefeito, Dr. Jorge Mouallem, a quem

cumprimento, assim como com os nossos Vereadores, já assumiu o compromisso,

em pronunciamento, de fazer com que o projeto tenha avanço. Consequentemente,

teremos a inauguração desse importante meio de desenvolvimento da região de

Itajubá.

Quero também destacar e agradecer ao nosso Governador Aécio Neves, bem como
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ao Vice-Governador, a iniciativa, determinando o estudo imediato do projeto da

estrada de Jacutinga a Espírito Santo do Pinhal. Essa também é uma reivindicação

de longos e longos anos. Desde que chegamos ao Parlamento, temos cobrado essa

estrada, que liga o Leste paulista a Espírito Santo do Pinhal. Temos o início da

pavimentação do trecho de Jacutinga a Albertina. Consequentemente, no ano que

vem, com o projeto preparado, será executada a obra de Jacutinga a Espírito Santo

do Pinhal, por meio de um trabalho muito decidido dos Prefeitos Darci de Morais

Cardoso e Enivaldo e dos Vereadores. Toda a comunidade está irmanada nessa

vontade de conseguir o asfaltamento dessa estrada, que, com certeza, será um vetor

de desenvolvimento, especialmente para o transporte de alunos universitários que

estudam em Pinhal ou em outras cidades paulistas.

Agradeço ao Vice-Governador, que foi a Jacutinga abrir oficialmente a FestMalhas.

Na ocasião, fizemos-lhe esse pedido, como o fizemos diversas vezes. Naquela

época, já havia determinado o início das obras, que ocorrerá no ano que vem. O

projeto está pronto.

Essa estrada é muito importante para todos nós do Sul de Minas e do Leste

paulista.

Sr. Presidente, há outro fato importante que gostaria de citar: a inauguração dos

presídios de Pouso Alegre e de Itajubá. Buscávamos, há muito tempo, junto à

Secretaria de Desenvolvimento Social, ao governo, a construção dessas duas

unidades prisionais. Conseguimos esse avanço graças à gestão forte do Dr. Maurício

Campos, a quem também quero homenagear, e do próprio Governador.

Conseguiremos inaugurá-las no mesmo dia. Sem dúvida alguma, hoje nossa região

terá essas duas unidades importantes oferecendo, acima de tudo, garantia de

segurança para a população, além de dignidade ao detento.

Hoje nossa região tem essas duas unidades importantes, oferecendo, acima de

tudo, garantia e segurança para a população e a própria dignidade para o detento que

cumpre pena. A presença do nosso Vice-Governador na nossa região foi momento

importante para as comunidades de Itajubá e de Pouso Alegre.

Fato importante sobre o qual também gostaria de falar, Presidente, diz respeito à

situação das nossas escolas estaduais. A Secretaria de Estado, por meio da
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Secretária Vanessa Guimarães, com o Dr. Gilberto Resende, com nossas

Superintendências de Ensino de Caxambu, com o Prof. Marcelo Figueiredo; de

Itajubá, com nossa Superintendente Valéria Borges; de Pouso Alegre, com a Profª

Romilda dos Reis, não mediu esforços, em momento algum, para garantir junto ao

governo Aécio Neves a construção de tantas e tantas escolas na nossa região. Posso

dizer a todos da enorme satisfação de termos escolas estaduais, com rede física

aparelhada, salas de informática, outros equipamentos, quadras e toda a estrutura.

Este ano que encerramos foi muito positivo. Comemoramos esta determinação da

Secretaria de Educação em relação ao início da construção de novas escolas e

reformas. Temos o encaminhamento do início da escola estadual em Ipuiúna, que

havia muito tempo buscava recursos. Graças ao nosso Governador e ao Vice-

Governador, conseguimos estes recursos, e esta será uma das obras mais

importantes do Sul de Minas.

Em breve, Presidente, o Sul de Minas terá também o prazer de recepcionar nosso

Governador e nosso Vice-Governador para inaugurar nosso gasoduto. Esta

plataforma está sendo edificada em Jacutinga, no Sul do Estado, na divisa com São

Paulo. É plataforma que recepciona todo o gás que vem de Paulínia, a 99km. Após o

recebimento da plataforma de Jacutinga, abastecerá Andradas e Poços de Caldas

com volume extraordinário de 1.250.000m3 de gás por hora. Hoje o investimento que

o governo do Estado, a Gasmig está fazendo na nossa região é da ordem de

R$300.000.000,00, com uma das obras mais importantes para a região sul-mineira,

garantindo assim a implantação de novas indústrias, o setor cerâmico de Andradas e

de Poços de Caldas. Vencida esta etapa, teremos a plataforma 2, a ser instalada

próxima à Fernão Dias, para abastecer as duas vertentes daquela rodovia, tanto

Extrema quanto Varginha. Trata-se, senhores e senhoras, de um dos maiores

investimentos que o governo do Estado tem feito pelo desenvolvimento da nossa

região sul-mineira, com a instalação do gasoduto para todos nós.

Também destaco a melhoria que tivemos nas nossas unidades básicas de saúde.

Por meio do Secretário Marcus Pestana, tivemos garantia de desenvolvimento para

nossas unidades hospitalares. Faço referência especial à minha terra natal, Ouro

Fino, onde tivemos investimento alto para a execução de obras do Pro-Hosp, da
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Santa Casa de Ouro Fino, como também de Pouso Alegre, com mais de

R$2.500.000,00 para o Hospital Samuel Libânio, que recebeu a visita do Vice-

Governador e tem parceria com a Universidade do Vale do Sapucaí. Sem dúvida,

neste ano, tivemos investimentos muito fortes na educação e na saúde, direcionados

para melhor qualidade de vida da região sul-mineira, por meio de ações

determinantes em todos os Municípios, por meio dos nossos Prefeitos, com unidades

de saúde e execução de obras do Pro-Hosp.

Quero destacar, Sr. Presidente, com muita alegria, que amanhã, às 10 horas, no

Palácio da Liberdade, o Governador Aécio Neves assinará um protocolo de intenções

garantindo recursos para a nossa Helibrás. Há pouco tempo realizamos uma

audiência pública na empresa em Itajubá para tratarmos do desenvolvimento desse

polo aeronáutico extraordinário. A Helibrás é referência nacional e mundial na

fabricação de helicópteros, tendo hoje a participação da Eurocopter, do governo do

Estado e da iniciativa privada. Tivemos lá há pouco tempo a presença do Presidente

Lula, do nosso Governador, de todos os agentes do governo, para que, unidos,

garantíssemos recursos para a nossa Helibrás. Amanhã teremos a assinatura do

protocolo garantindo, assim, novos empreendimentos para a empresa. Estarão

presentes o Prefeito de Itajubá, Jorge Mohallem, e o Prefeito de Itanhandu, onde

temos uma unidade de uma outra empresa que também fornece para a Helibrás,

garantindo recursos para a construção das aeronaves.

Termino agradecendo, mais uma vez, a participação que tivemos do nosso

gabinete. Saúdo e agradeço a todos os valorosos servidores do meu gabinete na

pessoa do meu Chefe de Gabinete, Fabiany, pela especialíssima atenção durante

esta caminhada que chega ao fim. Com certeza, foi vitoriosa. Valeu a pena, com

tantas ações que empreendemos e com outras que desenvolveremos o ano que vem,

se Deus quiser. É um grupo, sem dúvida alguma, coeso, unido, que trabalha para a

nossa região.

Parabenizo V. Exa., Deputado Doutor Viana, por tantas reuniões que presidiu.

Abraço as minhas amigas Deputadas e os meus amigos Deputados, pedindo a Deus

um santo Natal com suas famílias. Agradeço a todos os servidores de todos os

gabinetes e aos assessores. Esperamos que 2010 seja um ano de muitas realizações
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para todo o pessoal da TV Assembleia, para os operadores e para a imprensa. Enfim,

é um momento importante, de reflexão, de olhar pelo retrovisor da história e dizer que

valeu a pena este ano de 2009. Cumprimos e iremos cumprir com dignidade o nosso

mandato, com a participação de todos os parlamentares em defesa do nosso querido

povo do Sul de Minas.

Agradeço a minha família, a todos os que nos acompanharam no dia a dia, neste

encerramento das nossas atividades parlamentares. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando

a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e

fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, nossas colegas Deputadas e nossos

colegas Deputados, saúdo todas as pessoas que nos acompanham pela TV

Assembleia, bem como pelas galerias, de modo especial os Agentes Penitenciários.

Sr. Presidente, estamos encerrando um ano de muito trabalho, e é muito bom

chegar ao fim do ano e ter a consciência tranquila de, como Paulo, poder dizer:

“Combati o bom combate, venci a corrida, guardei a fé”. E a esperança. Nesse

sentido, podemos considerar que avançamos em algumas coisas, tanto no processo

legislativo como no trabalho da base, no trabalho político de apoio aos menos

favorecidos.

É bem verdade que gostaríamos de estar comemorando maiores avanços,

sobretudo em relação aos servidores públicos. Vejo que foi um ano muito ruim para

os servidores públicos do Estado, muito ruim. E são milhares e milhares de

servidores. Primeiro, congelados os salários, não houve reajuste algum. Isso

desmotiva, de certa forma, o servidor público. Segundo, os equívocos que também

houve. Situação muito concreta, cuja fase final está chegando, é a dos Agentes

Penitenciários. Estamos terminando o ano com uma garantia do Secretário. Creio que

amanhã será corrigida a publicação, no sentido de a maioria retornar, ser readmitida,

como prevê a qualificação ou a requalificação. Cremos que, do total, devemos chegar

a 385, 390. Infelizmente isso não nos deixa tranquilos no sentido de dizer: “Ah,

grande vitória!”. Não dá, porque esta situação não deveria ter existido. Somente num
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governo militar, autoritário, há o impedimento de manifestações, de greves. Em

governo democrático, isso é livre, a própria lei o prevê. Então parece que aqui

vivemos num governo misto. Em alguns pontos, governo autoritário; em outros,

governo extremamente liberal. Se pegarmos a relação do governo com as grandes

empresas, o favoritismo que elas têm é algo de louco. A agilidade dos processos para

as grandes empresas é algo fantástico. Aí é governo de excelência, eficiente na

gestão. Agora, quando olhamos os servidores, os pequenos, que dependem do

Estado, a situação é caótica. Basta nos lembrarmos da situação concreta da

agricultura familiar. Há mais de dois anos, vimos debatendo. Houve audiência pública,

decreto, outra publicação mais recente, para garantir a isenção do ICMS dos produtos

da agricultura familiar - até a semana passada, isso não havia sido efetivado. Por

quê? Embora haja lei, os responsáveis na Arrecadação Fazendária - AF - não tinham

informação de como proceder. Ou seja, para o pequeno, é difícil, as coisas demoram

dois, três, quatro anos para serem resolvidas. Mas foi esforço do nosso mandato o

serviço aos menos favorecidos, sobretudo aos moradores do campo.

Outra conquista, também com intervenção nossa, insistência, com realização de

audiência aqui e na própria Cemig, relaciona-se ao Luz para Todos.

Por falar em Cemig, o serviço dela está caótico. É absurdo o que vem acontecendo

em Belo Horizonte e no interior. Se aqui, na Capital, acontece isso, imaginem no

interior. Ficamos 6 horas, 12 horas sem energia. Todos os dias temos problemas em

alguns bairros que ficam sem energia. Houve até mortes esta semana por causa de

instalação malfeita e ruptura de cabo eletrificado. É uma situação crítica. De qualquer

maneira, recebemos hoje a notícia de que se chegou ao entendimento no tocante ao

terceiro convênio do Luz para Todos. Tivemos o primeiro e o segundo convênio. O

segundo convênio tem previsão de cerca de 56 mil ligações, que estão em execução.

Creio que dessas 56 mil ligações, não tenham sido executadas ainda nem 10 mil.

Então, qual foi a conquista? O entendimento pró-licitação dessas 70 mil ligações.

Segundo informação que tivemos, chegou-se a um entendimento com a Eletrobrás a

respeito do preço, do custo médio por ligação. Até dezembro de 2010, daremos um

salto: em vez de 50 mil, serão 126 mil ligações. Esse número é, de certa forma, uma

conquista para o mundo rural, e, nesse sentido, garantiremos, quando houver avanço,
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um projeto que autorizamos aqui, segundo o qual a Cemig deverá entrar também no

serviço de telecomunicação e informação. Isso significa que, onde há Cemig e, então,

energia, há também os serviços de internet. É verdade que fizemos a ressalva,

portanto, insistimos na aprovação desse projeto, bem como na tomada de

providências para a licitação desses outros 70 mil pontos de ligação.

Infelizmente não avançamos em relação à situação dos servidores da Cidade

Administrativa. Tivemos uma audiência pública aqui e teríamos uma visita técnica,

mas ela foi cancelada. Iremos realizá-la no início de fevereiro. Até foi bom não termos

feito essa visita porque o próprio Governador foi lá para verificar pessoalmente a

situação. A visita técnica foi adiada até mesmo porque havia muito barro, muita lama.

Espero que ele tenha feito o percurso de carro, e não de helicóptero, pois, dessa

forma, terá podido verificar o trânsito, a distância, o tempo que o servidor, que há 30

anos trabalha aqui e estruturou toda a sua vida na área central, levará para ir e vir.

Acredito que ele ficará mais de hora no trânsito. Ficou acertado que no início do

próximo ano faremos a visita técnica à Cidade Administrativa.

É importante salientar que anteontem tivemos as visitas técnicas às áreas atingidas

pela enchente do dia 31 de dezembro. Foi uma decepção. No cruzamento da Avenida

Teresa Cristina com a Rua Bom Sucesso não existe obra. Há processo de

desapropriação, mas não há obra. A Prefeitura de Belo Horizonte assumiu o

compromisso de que haveria todo um sistema de alerta para garantir que a

comunidade, num momento de risco, num momento crítico, pudesse se retirar a

tempo.

Do ano passado para este ano, houve três mortes. Gente, é uma vergonha o que

existe lá! O que existe lá são placas dizendo: “Essa área oferece risco”. Os

moradores mais do que ninguém sabem que ali, na época da chuva, há risco para

todos. As placas só podem servir para quem está passando por aqui. Talvez para

alguém do Rio ou de outros Estados que estejam passando por Belo Horizonte elas

sirvam, mas para nós, mineiros, e para a população de Belo Horizonte essas placas

não servem para nada.

Eles alegaram: “Nós compramos os equipamentos”. Ora, comprar equipamento foi

garantido aqui no início do ano. Para que servem os equipamentos, se estão nos
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almoxarifados ou nos galpões? Os equipamentos deveriam estar no Arrudas, mesmo

no Bom Sucesso. Lá no Ferrugem, é Contagem. Mas deveriam estar instalados para

garantir. Disseram: “Mas as chuvas vieram mais cedo”. Gente, temos de ter previsão

de chuvas! O final do ano é período de chuvas. Não há desculpa. Vemos descaso e

desrespeito para com os moradores do Betânia, da margem do Arrudas, sobretudo da

Av. Teresa Cristina. Daí, a nossa decepção.

É verdade que temos certa esperança. Visitei a barragem na nascente do Bom

Sucesso, na cabeceira, onde, de fato, há uma grande barragem que acredito

comportará em torno de 150.000m³ de água, conterá e liberará as águas aos poucos

para que o rio não suba de uma hora para outra. Avançamos. Avançamos também

em nossa atuação com o debate. Quando alertamos aos que devem também avançar

na execução, no caso, não houve avanço por parte do governo do Estado em relação

aos servidores que irão para Cidade Administrativa nem em relação à segurança para

os moradores dessas áreas de risco aqui em Belo Horizonte. No início do ano,

teremos uma grande audiência pública com os moradores de Contagem, de Belo

Horizonte, para criar um grupo de trabalho que se reunirá no mínimo uma vez por

mês, para acompanhar as obras estruturantes. Não queremos chegar ao final de

2010 e ser surpreendidos com nada feito. Avançamos também em relação às escolas

famílias agrícolas. Os recursos são repassados em dois momentos ao ano pelo

Fundeb. O mesmo repasse para as escolas municipais é repassado a essas escolas

mantidas pelas entidades de pais e alunos. Além disso, há convênios, tratados pelo

Deputado André Quintão, grande defensor das escolas famílias agrícolas, e podem-

se também celebrar convênios para reforma e adaptação das suas instalações.

Concluindo, quero falar da nossa contribuição ao Código Florestal, equivalente a lei.

É uma pena, porque da nossa parte a gente faz, mas o Executivo não implementa.

Apresentamos uma emenda de nossa autoria que considera de utilidade pública, de

interesse social as áreas destinadas a reforma agrária. Se o IEF implementasse e

respeitasse essa lei, que foi votada aqui, estaríamos resolvendo a situação de todos

os assentamentos. São dezenas e dezenas de assentamentos que não têm licença

ambiental para desmate e para área agricultável. Não queremos desmate em área de

reserva legal, nem de reserva permanente, e sim, naquelas áreas agricultáveis que
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foram parceladas e destinadas à agricultura, e a emenda que fizemos resolve essa

situação, basta querer e ter boa vontade, mas o governo não tem interesse de

resolver essa situação. Ele prefere que os trabalhadores e as trabalhadoras rurais

migrem para outros Estados em busca de trabalho. É lamentável. Desejo a todos que

a conclusão desse trabalho seja feita de forma tranquila. Existe uma frase na Câmara

Municipal de Ouro Branco que diz que as divergências e os debates nunca devem

transformar-se em hostilidades. Aliás, hostilidade é algo que não deve existir entre

nós. Divergência, sim. Temos divergências ideológicas, na concepção e no

funcionamento do Estado, mas o respeito para com cada um é indispensável.

Obrigado, Sr. Presidente. Eram essas as minhas considerações.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Lei Complementar nº 55/2009, apreciado na extraordinária realizada ontem, à

noite, e o Projeto de Lei nº 2.428/2008, que recebeu substitutivo na extraordinária

realizada hoje, pela manhã, e foi devolvido à Comissão de Política Agropecuária, para

parecer.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Padre João, solicitando a inversão

da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs 3.864, 3.899, 3.854 e

3.959/2009 sejam apreciados em último lugar, entre os projetos em fase de votação,

nessa ordem. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Requerimento do

Deputado Padre João, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o

Projeto de Resolução nº 4.108/2009 e o Projeto de Lei nº 40/2007 sejam apreciados

em primeiro lugar, nessa ordem, entre as matérias em fase de discussão, e que os

Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009 sejam apreciados em último lugar. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
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como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum especial para a votação de

proposta de emenda à Constituição, mas que há para a apreciação das demais

matérias constantes na pauta.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 262/2007, do Deputado Padre João,

que institui a Semana Estadual do Aleitamento Materno e dá outras providências. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em

votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

turno único, o Projeto de Lei nº 262/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão

de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 900/2007, do Deputado Délio Malheiros,

que dispõe sobre a disponibilização de informações pelas empresas de telefonia

celular no Estado de Minas Gerais. A Comissão de Segurança Pública opina pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº

900/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.935/2008, do Deputado Arlen Santiago,

que determina a utilização de seringas de agulha retrátil no Estado. A Comissão de

Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto

de Lei nº 2.935/2008 na forma do vencido em 1º turno À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.429/2009, do Deputado Zé Maia, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itapagipe o imóvel que especifica.

A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação,

o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.
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Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 309/2007, do Deputado Célio Moreira,

que disciplina o “marketing” direto ativo e cria lista pública de consumidores para o fim

que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As

Comissões de Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira opinam pela

aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de

Defesa do Consumidor.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 558/2007, do Deputado Padre João, que

dispõe sobre a comunicação de roubo, furto ou extravio de documentos pessoais à

Junta Comercial. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Segurança Pública perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto 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, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 558/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Segurança Pública.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.157/2009, do Deputado Eros Biondini,

que altera o “caput” do art. 1º da Lei nº 17.507, de 29/5/2008, que torna obrigatória a

afixação nas dependências de hotéis, pensões, motéis e estabelecimentos

congêneres, de placas que alertem sobre o fato de que a exploração sexual de

crianças e adolescentes é crime. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do

projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão do Trabalho.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.238/2009, do Deputado Zezé Perrella,

que cria no âmbito do Estado o Banco de Ossos para fins de transplante e dá outras

providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

2, da Comissão de Saúde. Em votação, o Substitutivo nº 2. As Deputadas e os
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Está,

portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.238/2009 na forma do

Substitutivo nº 2. À Comissão de Saúde.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.586/2009, do Deputado Ruy Muniz,

que institui a Política Estadual da Saúde do Homem e dá outras providências. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de

Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta.

A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Saúde. Em votação, o Substitutivo nº 1. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

3.586/2009 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Saúde.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.653/2009, da Deputada Rosângela

Reis, que institui a Política Estadual do Voluntariado Transformador e dá outras

providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com

as Emendas nºs 1 a 3, que apresenta. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação

do projeto 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. Com a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam prejudicadas as

Emendas nºs 1 a 3. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

3.653/2009 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão do Trabalho.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.754/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que dispõe sobre a destinação de produtos apreendidos pelas autoridades do

Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma

do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação

do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta, ao Substitutivo nº 1, da

Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas. As Deputadas

e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)

Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto,
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aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.754/2009 na forma do Substitutivo nº 1,

com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão do Trabalho.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 50 minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da matéria constante na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Tendo em vista a

importância da matéria constantes na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário

que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Doutor Ronaldo) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Responderam à chamada 44

Deputados. Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos.

Prorrogação da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do Regimento Interno,

prorroga esta reunião até as 19h59min.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.864/2009, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 18.017, de 8/1/2009, que institui a Gratificação Complementar de

Produtividade na carreira da Advocacia Pública do Estado. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto as Emendas

nºs 1 a 3. Requerimento contido na Mensagem nº 455/2009, do Governador do

Estado, solicitando a retirada de tramitação da Emenda nº 1. A Presidência defere o

requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.

Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Durval Ângelo - Verificação de votação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste

momento. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus
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lugares. A Presidência informa ainda que terá computada a presença, para efeito de

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

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

O Sr. Presidente - Votaram apenas 28 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação. A Presidência a torna sem efeito.

Questão de Ordem

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, peço recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados. Portanto, há quórum

para votação. A Presidência vai renovar a votação. Em votação, o projeto, salvo

emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste

momento. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus

lugares. A Presidência informa ainda que terá computada a presença, para efeito de

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

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

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 39 Deputados. Não houve voto contrário. Está

ratificada a aprovação do projeto, salvo emendas. Em votação, a Emenda nº 2. As

Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda nº 3. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste



____________________________________________________________________________
2448

momento. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus

lugares. A Presidência informa ainda que terá computada a presença, para efeito de

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

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

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 40 Deputados. Não houve voto contrário. Está

ratificada a aprovação da Emenda nº 3. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o

Projeto de Lei nº 3.864/2009 com as Emendas nºs 2 e 3. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto

O Deputado Padre João - Usarei apenas 2 minutos, só para esclarecer que uma

das condições em que votamos esse projeto foi a retirada da Emenda nº 1, que criava

a Subsecretaria de Administração da Cidade Administrativa e 14 cargos. A Emenda

nº 2, do Deputado Dinis Pinheiro, é mais do interesse dos Procuradores da Casa. A

Emenda nº 3, em que acabamos votando favoravelmente, propõe a transferência à

Cohab, sob a forma de aporte de capital, dos créditos oriundos da MinasCaixa, num

compromisso do governo de resolver o passivo vergonhoso que temos ainda da

extinta MinasCaixa e a situação dos pobres pelo interior de Minas que estão sendo

despejados, porque estão no leilão inúmeras casas. É compromisso do governo

resolver isso logo no início do ano. Por isso votamos favoravelmente. Obrigado.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, do Deputado

Federal Virgílio Guimarães.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.899/2009, do Governador do Estado,

que altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 17.443, de 17/4/2008, e dá

outra providência. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto na forma do vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste

momento. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus
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lugares. A Presidência informa ainda que terá computada a presença, para efeito de

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

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

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 39 Deputados. Não houve voto contrário. Está

ratificada a aprovação do projeto. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 3.899/2009 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.854/2009, do Governador do Estado,

que altera as Leis nºs 11.396, de 6/1/94, que cria o Fundo de Fomento e

Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais - Fundese -; 14.869,

de 16/12/2003, que cria o Fundo de Parcerias Público-Privadas; 15.686, de

20/7/2005, que dispõe sobre o Fundo de Assistência ao Turismo - Fastur -; 15.980, de

13/1/2006, que cria o Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais; e 15.981, de

16/1/2006, que cria o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes. As

Comissões de Turismo e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do

projeto na forma do vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste

momento. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus

lugares. A Presidência informa ainda que terá computada a presença, para efeito de

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

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

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 40 Deputados. Não houve voto contrário. Está

ratificada a aprovação do projeto. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 3.854/2009 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.959/2009, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 13.408, de 21/12/99, que dispõe sobre a denominação de

estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. A Comissão de

Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Com a palavra, para
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encaminhar a votação, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Tenho 1 hora? Mudou o Regimento? Sr. Presidente,

Deputados e Deputadas, o Projeto de Lei nº 3.959/2009, do Governador, tem

importância fundamental para Minas Gerais. Talvez seja um dos projetos mais

importantes que o Governador encaminhou neste final de ano. Por isso merece

destaque para que, como Poder Legislativo, tenhamos clareza e pleno conhecimento

do que estamos votando. Talvez o Governador, muito preocupado com a realidade de

Minas no momento em que encaminhou esse projeto no dia 5 de novembro, tivesse

expectativa e esperança de ser candidato à Presidência da República, o que talvez

ele tenha de esperar agora por 12 anos, pois serão 4 anos do mandato da Dilma e

mais 8 do Presidente Lula. Portanto, daqui a 12 anos ele poderá almejar ao cargo ao

qual ele desistiu hoje de candidatar-se. Talvez seja um projeto que ele levasse com

toda certeza, caso fosse candidato a Governador do Planalto, para ser apresentado

como Presidente. No entanto, como ele não é mais candidato à Presidência,

comentaremos sobre o Projeto nº 3.959/2009 no âmbito do governo do Estado.

Vemos uma preocupação enorme do Governador com a denominação de

estabelecimento, instituição e o próprio público do Estado de Minas Gerais, em que

estabelece uma medida de um alcance social e administrativo dos mais expressivos

do Estado. O art. 2º estabelece: “A escolha da denominação de que trata essa lei

recairá em nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias qualidades

e relevantes serviços prestados à coletividade ou evento de valor histórico.”.

Importante destacarmos a palavra “falecido”. O Governador está-se reportando à

legislação federal que já determina que só se pode dar a próprio público nome de

alguém que já tenha falecido. Aliás, exige-se na apresentação dos projetos de lei a

certidão de óbito. Olha o absurdo. Este Deputado esteve em um fórum, na última

sexta-feira, em Rio Pardo de Minas, e o fórum tinha o nome de um ex-

Desembargador e ex-Presidente do Tribunal de Justiça que ainda está vivo.

Observem que a lei é desrespeitada em Minas Gerais. Por sinal, trata-se de um

grande Presidente do Tribunal. Será que essa lei apresentada pelo Governador terá o

mesmo destino da legislação federal que determina esse procedimento para Estados

e Municípios?
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O Deputado Adalclever Lopes sabe muito bem que em nossa região se colocam em

ginásios poliesportivos nomes de pessoas que estão vivas. Interessante que as leis

municipais mostram como a legislação aqui é ferida. Lutamos muito contra isso, até

porque queremos que nossos Deputados Federais estejam bem vivos e presentes na

história. Isso acontece pelo Leste de Minas Gerais. Agora, o mais absurdo. O

Deputado Ademir Lucas teve oportunidade de sancionar um projeto em 1989, quando

era Prefeito de Contagem, e eu, Vereador na municipalidade. Uma rua do Bairro

Kennedy, em Contagem, próxima ao Ceasa, tinha o nome de Rua Governador

Newton Cardoso, ou seja, tínhamos uma legislação federal que proibia que pessoas

vivas dessem nomes a rua, e este Deputado apresentou o primeiro projeto de lei no

Legislativo de Contagem - há 21 anos -, transformando o nome dessa rua em Rua da

Democracia, entendendo que ela não poderia ter o nome do ex-Governador e ex-

Prefeito Newton Cardoso. Então, o meu receio, Srs. Deputados, é que esse projeto

seja mais um texto de uma lei morta. Além do mais, o próprio Governador

desobedece à atual legislação estadual. Ele deu nome a vários - são nomes até

bonitos - viadutos e passarelas da Linha Verde, deu nomes de poetas e de escritores

mineiros. Isso teria de ser feito por meio de projeto de lei, como determina a

legislação específica, mas ele o fez por decreto, dando nomes a esses logradouros

públicos numa via pública estadual, como a Linha Verde. Ele não poderia ter agido

dessa forma. Penso que estamos aprovando uma matéria com um profundo e

significativo interesse do povo de Minas Gerais, que talvez não seja realmente

colocada em prática. Ele está modificando uma lei do Governador Itamar Franco, que

tinha um detalhamento muito maior. Essa lei estabelecia que não se poderia ter no

Município mais de um logradouro com o mesmo nome, da mesma personalidade, e

quem apresentasse o projeto não poderia ter vínculo ideológico com o homenageado.

Então, mesmo entendendo o alcance profundo de final do ano, em que tantas

matérias estão em pauta, e essa preocupação do Governador de encaminhar esse

projeto a esta Casa, quero fazer essa reflexão aqui: votemos, sim. Sejamos

favoráveis ao projeto, mas sabendo que a própria legislação atual não é cumprida.

Até hoje, como fiz em Contagem ao tirar de uma rua o nome de um ex-Governador,

ex-Prefeito, vivo, e mudar para Rua da Democracia, que também tomássemos as
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mesmas medidas. No Leste de Minas, o Deputado Federal apresenta a emenda para

se fazer o ginásio poliesportivo, e, embora vivo, a praça de esportes acaba sendo

inaugurada com seu nome. Aliás temos também honrarias criadas em Minas Gerais,

no âmbito do Judiciário, com o nome de Desembargadores vivos. Não poderiam ter

sido criadas. Então, quero deixar bem claro que não se trata apenas de criarmos uma

lei, termos uma norma jurídica positiva, mas termos a certeza de que essa norma

será realmente cumprida e obedecida pelo poder público em Minas Gerais. Por isso

penso que é importante - aliás, precisaria de mais 10 minutos - orientar o Sr.

Presidente sobre a matéria em questão, mas farei em seguida ao encaminhamento,

no momento das emendas. Vou encaminhar cada emenda em particular. Na hora das

emendas, poderei clarear isso ao Sr. Presidente, que agora chega, dar um pouco de

orientação sobre como votar a matéria de forma correta. Votaremos pelo “sim” com a

ressalva de que temos de ter uma lei que, de fato, seja colocada em prática, que não

seja apenas um texto morto e que não terá nenhuma exigência. Isso de alguma forma

desmoraliza o Poder Legislativo, e não podemos admitir isso.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - É regimental. A Presidência vai

proceder à verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o

façam neste momento. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que

ocupem seus lugares. A Presidência informa ainda que terá computada a presença,

para efeito de quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu

voto.

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

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 39 Deputados, que, somados ao Deputado Durval

Ângelo, perfazem o total de 40 Deputados. Portanto, há quórum para votação. Está

ratificada a aprovação do projeto. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 3.959/2009. À Comissão de Redação.
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Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 4.108/2009, da Mesa da

Assembleia, que modifica a estrutura administrativa da Secretaria da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Mesa da

Assembleia opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Com a

palavra, para discutir, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - O Deputado Padre João está dizendo que estou

quebrando o acordo do Bloco, está me fazendo ameaça. Acordo é cumprir o

Regimento Interno. Deputado, não venha me ameaçar! O governo não cumpre

quando diz que contratará Agente Penitenciário ou quando faz acordo conosco.

Agora quer que cumpramos? É o Regimento Interno! Não me ameace, porque não

admito. Estou nesta Casa há 15 anos! Não é polícia bandida, não é criminoso, nem

traficante que vão me ameaçar. Deputado, isso nunca! Usarei todos os momentos de

que precisar.

O projeto da Mesa da Assembleia é de profundo interesse. Falta a assinatura do

Deputado Alberto Pinto Coelho.

Vou pedir à assessoria que colha essa assinatura, para que eu possa comentar o

projeto. Apesar de ter a maioria da Mesa da Assembleia, seria para mim uma alegria

e um prazer muito grande comentar um projeto em que também constasse a

assinatura do Presidente. O projeto que foi aprovado pela Mesa tem a concordância

dele; então, que ele o assine. Assim que ele o assinar, vou comentá-lo por entender

que é de profundo interesse social e que merece ser refletido e discutido nesta

Assembleia. Acho que realmente é uma questão que interessa aos parlamentares.

Entendemos a justificação do projeto que promove algumas alterações na estrutura

de cargos e funções que integram o sistema de gerenciamento da Secretaria da

Assembleia, uma vez que esta Casa vem intensificando e aprimorando as atividades

de interlocução com a sociedade, de formação política do cidadão e de interiorização

da atividade parlamentar, entre outras. E a justificativa assim se expressa. (- Lê:)

“O provimento de diversos cargos em várias especialidades, a partir da realização

de recente concurso público, resultou no aprimoramento do quadro de pessoal da

Assembleia. É crescente a necessidade de recrutamento de pessoal com qualificação

compatível com a alta complexidade dos trabalhos da Casa, principalmente de



____________________________________________________________________________
2454

elaboração legislativa e de fiscalização. Em decorrência desse processo, constata-se

a necessidade de criação de setores especializados na execução de determinadas

atividades, com o objetivo de obter graus mais elevados de produtividade, eficiência e

eficácia na consecução dos trabalhos institucionais.”

Como vemos, o que a Casa quer - e sabemos que isso é importante - é esse

trabalho de interlocução com a sociedade de forma eficiente. Se há um Poder

Legislativo que sente orgulho do seu quadro de servidores, é a Assembleia

Legislativa. Algo importante de destacar é que a Assembleia tem conseguido,

principalmente nesta Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho, com um

processo realizado com muita competência e muita seriedade, intensificar a

interlocução com a sociedade mineira. Tanto assim é, que aqui vemos, todos os dias,

diferentes setores que procuram este Poder na busca de solução para seus

problemas. Não foi à toa que tivemos aqui ontem a Advocacia-Geral do Estado

discutindo seus problemas, esta semana a Defensoria Pública e, há quase um mês,

os Agentes Penitenciários procuraram esta Casa. Sabem que este Poder tem a

obrigação e o dever de fazer a interlocução com a sociedade. Nossa legitimidade não

se conquista somente com o voto: é um processo de legitimação permanente. Para

isso o Poder tem de ter uma estrutura que realmente prime pela eficiência. Podemos

ver todas essas melhorias no serviço pelos nossos órgãos de comunicação que, no

último concurso público, praticamente preencheu toda a estrutura de comunicação da

Assembleia com servidores efetivos. Hoje vemos a qualidade do rádio da Assembleia,

das publicações escritas e da nossa TV Assembleia. Isso merece destaque, merece

ser ressaltado como um valor enorme. Através de concurso público, a forma correta

de primar por essa eficiência, hoje temos um sistema de comunicação invejável.

Apesar de termos antes, nas contratações temporárias, bons profissionais, as

baixas remunerações, a insegurança no serviço levavam a uma perda de qualidade

muito grande. E isso não podemos admitir nem permitir. Acho, então, que a forma de

valorizarmos é como a Mesa da Assembleia vem fazendo.

Merece destaque também a assessoria das comissões. Hoje elas estão com um

corpo técnico ampliado de novos aprovados no concurso público que se somaram ao

corpo técnico anterior, que permite que as comissões tenham um poder de
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mobilidade muito maior e um poder de ação muito mais significativo.

O problema que temos hoje, uma insegurança no próprio sistema carcerário, é que

a forma do preenchimento dos cargos é a título precário, sem concurso público. Há

algum tempo era por indicação política de alguns Deputados. Não podemos permitir

isso. Vemos que o concurso público veio muito tardiamente e o preenchimento de

vagas é feito de forma insuficiente.

Queremos, então, destacar esse profissionalismo que o projeto da Mesa da

Assembleia vem reforçar, ao modificar a estrutura administrativa. Então, essa

Resolução nº 4.108 chega em boa hora neste Poder.

Continua a justificação. (- Lê:)

“Em decorrência desse processo, constata-se a necessidade de criação de setores

especializados na execução de determinadas atividades, com o objetivo de obter

graus mais elevados de produtividade, eficiência e eficácia na consecução dos

trabalhos institucionais.”

Hoje tivemos oportunidade de, ao conversar com o Presidente da Assembleia

Legislativa, elogiar o planejamento estratégico que ela desenvolve atualmente, as

entrevistas que foram feitas com os Deputados, com os servidores de diferentes

áreas da Assembleia, com setores da sociedade civil. Ouvíamos com interesse um

posicionamento do Presidente segundo o qual é preciso melhorar e aperfeiçoar os

trabalhos da comissões. Temos 19 comissões permanentes na Assembleia, que são

incansáveis na luta, na interlocução, em audiências públicas. Disse ao Presidente

que, muitas vezes, esse trabalho é feito isoladamente. Ele próprio nos falou sobre a

criação dessas gerências para que esses trabalhos fossem feitos por setor. Por

exemplo, haveria um setor de comissões de perfil mais técnico, voltado para a

questão de fiscalização financeira e constitucionalidade; um voltado para as áreas

sociais. Com isso, haveria um trabalho de transversalidade entre as comissões.

Eu dizia, também, ao Presidente que, muitas vezes, e foi algo que eu disse na

entrevista, há uma política de resultados grandes das comissões, muitos problemas

trazidos ao Poder Legislativo são resolvidos pelas audiências públicas, pelas

intermediações institucionais feitas nas comissões, mas que não são do

conhecimento coletivo ou, muitas vezes, a própria Assembleia não aproveita esses
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elementos, essas energias fortes para realizar também um trabalho de divulgação.

Muitas vezes a sociedade vê na ação do Plenário uma única ação possível e viável.

Sempre digo que as Comissões Permanentes da Assembleia são a alma do Poder

Legislativo. O Poder Legislativo, nessa interlocução, busca legitimidade, então é

fundamental que tenhamos o quê? Profissionais competentes ocupando esses

cargos. São cargos de recrutamento limitado, importantes no sentido da valorização

da carreira dos servidores efetivos do Poder. E hoje acontece até uma realidade: a

Assembleia Legislativa tem perdido servidores competentes - o que é uma polêmica

maior - para outros órgãos públicos, o que nós, a curto prazo, teremos de resolver, de

enfrentar também. E a justificativa profunda: portanto, as transformações e criações

de cargos e funções propostas têm o objetivo de adequar a estrutura organizacional

ao modelo que hoje se vislumbra como ideal e que teve início com a edição da

Deliberação da Mesa nº 2.401, de 16/7/2007. Foi isso que desencadeou todo esse

processo interno de avaliação. Se quisermos, de alguma forma, que, talvez daqui a

10, 15, 20 anos, a sociedade não veja, não enxergue como desnecessário o Poder

Legislativo, o Poder tem de pensar algo mais além dessa mera função de fazer leis;

tem de haver uma fiscalização e uma prestação de contas com mais transparência;

tem de ser valorizado e respeitado pela sociedade.

Quanto aos aspectos financeiros e orçamentários dessa proposta, destacamos que

não há nenhum óbice à sua tramitação, uma vez que a Assembleia Legislativa vem

atendendo às exigências e aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal -

LRF. De acordo com o art. 20 dessa lei, as despesas com pessoal da ALMG podem

chegar a 2,2272% do valor da Receita Corrente Líquida - RCL - do Estado; no

entanto, dado o grande esforço deste Poder para manter o equilíbrio fiscal, verifica-se

no Demonstrativo da Despesa de Pessoal relativo ao período de janeiro a agosto de

2009 - disponível em sua página eletrônica - que o gasto da Secretaria da Assembleia

Legislativa na área de pessoal, inclusive inativos e pensionistas, foi de 1,5518% em

relação à RCL. Se forem deduzidos esses gastos, o índice passa a corresponder a

1,1721%. Portanto, vale destacar que esses índices se encontram muito abaixo até

mesmo do limite prudencial previsto na RCL, que é de 2,1158%. Isso é importante,

porque todos sabemos que hoje há órgãos no Estado, como o próprio Poder
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Executivo, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e o Tribunal de Contas, que têm

chegado ou estourado o limite da LRF. Todos sabemos que aquela emenda de

redução de 12% para 4% - projeto em tramitação nesta Casa -, pedida pelo

Governador e relativa ao fundo de previdência é uma medida temerária; não sabemos

como ficará a questão do fundo. Há estudo de um cálculo atuarial que não foi

validado por uma auditoria interna séria. Sabemos que essa emenda visa resolver

problemas dos outros Poderes, especialmente do Tribunal de Justiça. Tudo bem que

o senhor Conselheiro desta Casa, que é o Deputado José Henrique, provou que a

saúde do fundo criado em 2001, momento em que estávamos aqui, é robusta, mas

procura adequar a questão de alguns órgãos à LRF. Não deixa de ser uma forma de

mascarar a realidade. Aqui queremos deixar claro que a Assembleia não enfrenta

esse problema. A partir de 2001, houve uma importante redução nos gastos do Poder

Legislativo, e a atual Mesa vem trabalhando com muito rigor e com muita seriedade

para cortar gastos significativos, mas nem por isso a Assembleia vem deixando de

cumprir seus compromissos com os servidores. Essa é uma boa forma de gestão,

que não diz que está fazendo choque. Se choque fosse uma coisa boa, a Cemig

receitava choque aos contribuintes que tomam cada susto ao receber sua conta de

luz no início do mês ou em razão dos apagões constantes que têm ocorrido na nossa

cidade. Aliás, como bem disse o Deputado Weliton Prado, se um cachorro fizer suas

necessidades num poste da Cemig, corre-se o risco de a luz acabar. A Cemig foi

considerada a pior empresa do Brasil em se tratando de apagões e a que tem a luz

mais cara do País. Isso saiu publicado no jornal “O Tempo”, em letras garrafais. Ela

tem a maior tarifa e é a empresa de energia que mais sofre com o apagão. Existem

até 30 apagões por região em Minas Gerais, por dia. O pior é que a Cemig ainda

comprou outras empresas. Recentemente, ficamos sabendo que ela também vai

comprar em outros países, em prejuízo da situação que vivemos aqui. O mais grave

nisso tudo - para destacar a importância do projeto de resolução -, é que uma decisão

da Justiça do Trabalho, determinando o concurso, tomada pelo Tribunal Regional do

Trabalho em relação às terceirizações, não vem sendo cumprida. Um dos motivos da

queda dessa prestação de serviço é que as empresas terceirizadas ou quarteirizadas

não honram com os seus compromissos. É importante registrarmos isso aqui para
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mostrarmos que a Assembleia Legislativa tem uma gestão invejável, motivo de

orgulho para nós, Deputados e Deputadas deste Poder.

Quero aqui também destacar algo que encontramos na justificativa do Projeto de

Resolução nº 4.108/2009, em que a Mesa da Assembleia faz um aposto que merece

destaque, quando fala do equilíbrio fiscal da Assembleia, do demonstrativo de

despesa de pessoal e quando aborda os gastos desta Casa, disponíveis em sua

página eletrônica, o que demonstra a transparência que esta Casa vem atingindo. É

evidente que ainda precisamos ampliá-la, mas só o fato de os gastos dos gabinetes,

discriminados por Deputados, estarem disponíveis na página eletrônica da

Assembleia, já é uma forma de transparência. Existe ainda uma discussão na

Câmara Federal para que também sejam disponibilizados os nomes e o salários dos

servidores, e concordamos com isso. O próximo passo da Assembleia será

exatamente a construção desse modelo de transparência. Então, em uma Assembleia

que tem dado demonstração de transparência, de seriedade na aplicação dos

recursos públicos, precisamos também deixar bem claro que esse passo será

inevitável no aumento da transparência do Poder Legislativo. Diante do exposto e da

importância de que se reveste esse projeto, solicitamos aos nobres pares a sua

aprovação. Acho que não poderíamos deixar de votá-lo. O Deputado Dinis Pinheiro,

1º-Secretário da Mesa, está sempre presente nas votações, dando quórum e se

empenhando para que as matérias do governo fossem aprovadas, porque ele é um

Deputado diligente, que realmente faz desta Casa a sua tribuna. Com toda certeza,

ele é um destaque, com muito louvor e honra, do PSDB nesta Casa; é um Deputado

que, quando solicita regime de urgência, como fez no dia 16 de dezembro, ontem,

está presente aqui para ajudar na aprovação, está-se empenhando para dar quórum.

Então, precisamos votar a favor desse projeto. O Deputado Dinis Pinheiro, jovem

parlamentar da nossa vizinha Ibirité, merece todo o destaque, todos os aplausos e

elogios desta Casa.

Gostaria também de ter claro o relatório da Mesa, que é do dia 17 de dezembro, o

que mostra como esta Casa é generosa, todos os Deputados, com a Mesa. Já

estamos votando a favor de um projeto cujo parecer chegou hoje, e ontem já foi

pedido regime de urgência. Um projeto que foi apresentado no dia 14 de dezembro.
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Tudo isso é demonstração de uma relação de confiança, é demonstração do nosso

compromisso com o Poder Legislativo para que ele cumpra seus objetivos de

representar o povo, de votar leis, de fiscalizar, de atuar em defesa da sociedade. E aí

vemos o parecer recente, que está ainda até “quente” porque chegou ao Plenário há

15 minutos. Esperamos que primemos pela mesma agilidade nos projetos dos

Deputados, daqui para frente. Há projetos deste Deputado que estão há duas ou três

legislaturas e ainda não foram aprovados, as Comissões ainda não deram parecer.

Volto a dizer, esperamos que haja a mesma agilidade dada aos projetos da Mesa aos

projetos dos Deputados, daqui para frente. E aí vem a bela fundamentação: ( - Lê:)

“A proposta em epígrafe dispõe sobre a modificação do quantitativo de cargos e

funções integrantes do sistema de gerenciamento da Secretaria da Assembleia

Legislativa. Esta Casa possui competência privativa para dispor sobre a matéria

objeto da proposição em estudo, em conformidade com o disposto no inciso IV do art.

62 da Constituição do Estado, que confere à Assembleia Legislativa competência

para dispor sobre criação, transformação ou extinção de cargo, emprego e função de

seus serviços e de sua administração indireta e fixação da respectiva remuneração,

observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por

essa razão, a matéria é vinculada corretamente a um projeto de resolução.”

Já o Regimento Interno deste Parlamento prevê, na alínea “e” do inciso VII de seu

art. 79, que compete privativamente à Mesa da Assembleia apresentar o projeto. E aí

vem todo o arrazoado.

Gostaria de fazer um esclarecimento ao Plenário, até em vista da cobrança do

Deputado Padre João, Líder da Minoria, amigo pessoal, irmão fraterno. Ele me

cobrava por que eu não estava aqui enquanto o Bloco estava fazendo um

entendimento e uma negociação. Sinto-me no dever de esclarecer a esta Casa: este

Deputado não estava à toa, não.

Na semana passada, este parlamentar esteve em seis reuniões da Comissão de

Direitos Humanos, que não se nega a tratar de assuntos dos quais outras Comissões

são proibidas de tratar, como o do caso dos Agentes Penitenciários. Nunca nos

negamos a tratar de nada. Na segunda-feira, a Comissão de Direitos Humanos

realizou uma reunião sobre violência no campo, sob a Presidência da Deputada Maria
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Tereza Lara, a quem agradeço muito. Este parlamentar, em virtude de um problema

particular, não pôde comparecer: estava em Mutum, por ocasião de óbito na família.

Na terça-feira pela manhã, este parlamentar saiu às 2h30min, chegou às 7 horas no

aeroporto, pegou o avião da Assembleia e foi a Rio Pardo de Minas, a 800km de Belo

Horizonte, para tratar de um caso de violência no campo. Estivemos lá com quatro

Promotores de Justiça, seis Juízes de Direito, representante da OAB Federal, de

Brasília, representante da Secretaria Nacional de Direitos Humanos e um Juiz

representando Gilmar Mendes, do CNJ. Também com o Dr. Afonso Henrique e o

Desembargador Gercino, Ouvidor Agrário Nacional, ex-Presidente do Tribunal de

Justiça do Acre, estivemos no fórum e acompanhamos a audiência de presos que

agrediram sem-terras, entre eles uma senhora de 83 anos que teve a perna

queimada - queriam matá-la -, cuja imagem a Assembleia mostrou sete meses depois

da ferida. Realizamos, então, uma audiência pública. Às 2 horas, saímos de Rio

Pardo e andamos quase 100km até Salinas; à tarde, estávamos aqui, nesta Casa,

votando as matérias, assim como fizemos à noite - e chegamos a casa tarde da noite,

pois aqui ficamos até tarde.

Na quarta-feira, às 7h30min, eu estava no aeroporto para me deslocar até a cidade

de Leopoldina, para a realização de uma audiência pública da Comissão, a

requerimento do Deputado Padre João, sobre a questão das pessoas atingidas por

barragem. Voltamos às pressas, ao meio-dia, porque às 15 horas recebemos aqui

200 moradores da Ocupação Dandara e Camilo Torres, vítimas da intransigência da

Prefeitura de Belo Horizonte - o Prefeito não quer negociar -, que tem gerado um

transtorno muito grande. Ficamos até as 18h30min com os moradores, em audiência

da Comissão, com a presença de mais dois ou três Deputados. À noite, estávamos

aqui, para votação.

Hoje pela manhã, foi a mesma coisa. Lembro que hoje foram realizadas duas

reuniões da Comissão de Direitos Humanos: às 13h45min, para votar o projeto da

Deputada Maria Tereza Lara, que obriga as empresas das administrações direta e

indireta a contratar, nas obras públicas, 10% de egressos ou de presos e que cria um

certificado de parceria com as empresas privadas que contratarem presos; às

14h20min, estávamos em uma reunião secreta, na companhia de familiares de
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mulheres desaparecidas e membros da diretoria da Afago, ouvindo um ex-policial

civil, preso na Penitenciária Nelson Hungria por vários crimes, que dizia que iria

revelar onde estavam os corpos das mulheres. Lembro que essa é uma luta da

Comissão de Direitos Humanos há 10 anos. Estão desaparecidos os corpos - e nem

os criminosos foram identificados - de pessoas como Daniela Cardoso, Elisabeth

Pinheiro, a Profa. Celma, Elisabeth Nogueira, Josélia e, recentemente, a Laila.

Ficamos ali com dois Delegados de Polícia, o Dr. Edson Moreira e a Dra. Cristina

Coeli, e contamos com a presença na segunda parte, a nosso pedido, do Procurador

de Justiça, Gilvan Alves Franco, tentando levantar o paradeiro dessas pessoas.

Pergunto qual comissão temática realizou, na semana passada, seis reuniões e,

nesta semana, cinco, no fim do recesso parlamentar. Na segunda-feira, muitos irão

para o recesso, mas a Comissão estará representada pelo Deputado Padre João na

audiência pública da barragem de Leopoldina, em Recreio, para licença de

funcionamento da usina. É bom deixar bem claro, Deputado Padre João, que eu não

estava aqui fazendo entendimentos, mas estava trabalhando pela Assembleia

Legislativa; não estava aqui, mas defendia o Poder e exercia o meu papel de 15 anos

de Deputado, sempre de forma incansável. Por isso digo que censura a mim, nunca

mais! E a Lei da Censura já caiu no Supremo...

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a

palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - A intervenção anterior foi uma intervenção de fundo

do projeto, numa visão mais estratégica da sua importância. Agora quero encaminhar

a votação para clarear o entendimento de todos os Deputados - e temos orgulho de

ver alguns novatos, como o Deputado Paulo Guedes, que já é destaque, tem

medalha de campeão nesta Casa. O Deputado João Leite já o lançou no governo do

Fernando Pimentel como Secretário de Meio Ambiente. Acho que o Deputado Paulo

Guedes será um grande Secretário em qualquer Secretaria que assumir no governo

do Pimentel. Mas, Deputado Paulo Guedes, há umas manhas regimentais da

Assembleia que é importante destacarmos nos encaminhamentos de votação. Muitas

vezes o Regimento da Assembleia é diferente do Regimento da Câmara Municipal de
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Manga, que você presidiu e dominava muito bem. É bom deixar bem claro que o

projeto é da Mesa Diretora e, como projeto de resolução, só pode ser apresentado

pela Mesa Diretora. Deputado não pode apresentar projeto de resolução porque o

aspecto de constitucionalidade é muito importante. Como já fui membro da Mesa

Diretora, quero deixar claro isso aos colegas Deputados: o seu processo de

tramitação equivale ao de um projeto de lei normal, não difere; tem que ser votado em

dois turnos, com interstício mínimo de 24 horas, o que implica que esse projeto será

votado em segundo turno amanhã; e o mais importante, é que precisamos de quórum

qualificado. Como todo projeto, exige um quórum definido que difere de outras

matérias. O quórum para votação de uma emenda à Constituição Federal é de três

quintos ou 48 parlamentares. Na Constituição anterior, eram necessários dois terços,

mas a Constituição cidadã de 5/10/1988 estabeleceu três quintos. Então, o quórum

do projeto de resolução não é esse. Também não é um quórum de lei complementar,

em que precisamos ter não a maioria simples, mas a chamada maioria absoluta, ou

seja, 39 votos favoráveis para a votação do projeto. O quórum do projeto de

resolução equivale ao de projeto de lei ordinária, mas “ordinária” no bom sentido,

Deputado Pinduca, e não de lei ordinária naquele sentido popular, pejorativo. Senão

daqui a pouco pensarão que estou igual ao Presidente Lula, pronunciando palavras

chulas, mas não. É “ordinária” no sentido de ordem, de ordenamento, para

encaminhamento dos trabalhos. Qual é o quórum, Sr. Presidente, para o projeto de

resolução? São necessários - maioria simples - 39 Deputados presentes, e tem de

haver a maioria dos votos nesses 39. Isso é importante. Pedirei verificação de

votação. É bom esclarecer que, no momento da verificação de votação, temos de

apertar também o “sim”. Há parlamentares aí que têm dificuldade de mexer com este

negócio eletrônico, como também tenho. Sou um pouco analfabeto eletrônico. É bom

esclarecer isso. Estas declarações de voto no microfone são totalmente ilegais, não

têm respaldo no Regimento. Farei questão de ordem em qualquer declaração de voto

no microfone, dirigirei essa questão de ordem à Mesa e tenho meia hora para

formulá-la. Já estou com ela pronta. Formularei à Mesa a questão de ordem para que

não considere declaração no microfone.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste

momento. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus

lugares. A Presidência informa ainda que terá computada a presença, para efeito de

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

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

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 41 Deputados. Não houve voto contrário. Está

ratificada a aprovação do projeto. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de

Resolução nº 4.108/2009. À Mesa da Assembleia.

Questões de Ordem

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, gostaria que contasse a meia hora pela

questão de ordem, porque farei a justificativa da questão.

O Sr. Presidente - O art. 165 do Regimento Interno regula essa questão.

O Deputado Durval Ângelo - V. Exa. não sabe qual a questão que farei e precisa

aguardar...

O Sr. Presidente - Não. Do tempo, meu caro!

O Deputado Durval Ângelo - Do tempo! Correto, corretíssimo!

O Sr. Presidente - Na realidade, é o art. 166 do Regimento Interno: “A questão de

ordem será formulada no prazo de 5 minutos, com clareza e indicação do preceito

que se pretende elucidar”.

O Deputado Durval Ângelo - É o art. 166. Elucidarei o preceito, que é sobre a

decisão da Mesa. Gostaria que se zerasse o cronômetro nos 30 minutos.

O Sr. Presidente - Sr. Deputado, solicito que inicie, por favor.

O Deputado Durval Ângelo - É muito simples, Sr. Deputado. Basta ver no

Regimento desta Casa. Gostaria que a assessoria me emprestasse um Regimento

Interno para que nas próximas questões tenha o artigo citado. Tinha me esquecido

dos artigos, por isso peço que me emprestem um exemplar do Regimento para tomar
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as providências corretamente nas próximas questões de ordem. V. Exa. tem razão.

Tem de ser citado o dispositivo. Gostaria que a Casa me emprestasse um Regimento,

se for possível e se houver Regimento suficiente. Há alguns anos, o Toninho Andrada

rasgou alguns aqui e outros foram jogados para cima por alguns Deputados. Porém,

acredito que tenha sobrado alguns, não é mesmo? A sessão não foi prorrogada, Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente - Informo a Vossa Exa. que a prorrogação da reunião foi feita pelo

Deputado José Henrique, que a presidia.

O Deputado Durval Ângelo - Então, pelo menos em respeito à democracia, gostaria

que V. Exa. pedisse que algum funcionário verificasse o registro da gravação, para

que essa dúvida fosse dirimida. Não foi prorrogado, pois eu estava falando no

momento da prorrogação.

O Sr. Presidente - Sr. Deputado, solicito a V. Exa. que formule a sua questão de

ordem, pois o seu tempo está correndo.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, primeiramente gostaria que fosse

verificada a fita da gravação, pois no momento da prorrogação da reunião este

parlamentar estava fazendo uso da palavra e não foi interrompido para a prorrogação

da reunião. Isso aconteceu às 18h15min. Podem verificar. Quem estiver assistindo

em casa terá a certeza de que este parlamentar não teve sua fala interrompida. Se

tivesse, concederia a palavra sem problema e de forma democrática. Por isso, peço

que me mostrem a fita de gravação. Além disso, gostaria de deixar bem claro que

estamos abordando a questão dos votos a partir do art. 122, § 2º, e do art. 254. Será

nesses artigos que basearei minha questão de ordem. Fica claro, Sr. Presidente, que

nas reuniões de comissão - aplica-se também à deliberação das reuniões de Plenário

- não há declaração de voto quando a votação é eletrônica. Se a votação é eletrônica,

por que as pessoas vão declarar voto? Este painel custou muito caro e foi um grande

investimento. Até hoje temos aí controle de ingresso na Assembleia Legislativa

eletrônico, digital, por meio da íris e por tantas coisas que nunca foram usadas, como

também o painel. Mas a partir de uma luta enorme da Deputada Maria José

Haueisen, ele passou a ser usado. Por isso, creio que o melhor seria que os Srs.

Deputados ficassem sentadinhos para que um servidor os oriente como votar. Não
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vejo problema algum nisso, mesmo sendo um voto-marmita. Isso é para que eles

digitem corretamente sua senha e o voto possa ser computado.

O Sr. Presidente - Sr. Deputado, o art. 254 do Regimento Interno escalrece a

dúvida: “Após a votação em reunião pública, o Deputado poderá fazer declaração de

voto pelo prazo de 5 minutos, independentemente da natureza da votação”.

O Deputado Durval Ângelo - Mas, Sr. Presidente, não pode contar para quórum.

Olha bem o art. 255.

O Sr. Presidente - Esse artigo não trata disso. A Presidência já respondeu essa

questão e considera que o assunto relativo à questão de ordem está esclarecido.

Ademais, a Presidência esclarece ao Sr. Deputado que fez chegar aqui as notas

taquigráficas que esclarecem a questão.

O Deputado Durval Ângelo - Quero a gravação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - As notas taquigráficas estão aqui. Gostaria de passá-las ao Sr.

Deputado.

Declaração de Voto

O Deputado Padre João - Votamos favoravelmente a esse projeto de resolução, até

porque nos sentimos representados na Mesa pelo companheiro Deputado Weliton

Prado e pelo colega do Bloco, Deputado José Henrique. Gostaria, Sr. Presidente, de

esclarecer aos nobres colegas Deputados a minha frase dirigida ao companheiro

Durval Ângelo. Às vezes, dá a entender que fiz uma ameaça. A frase que usei na

tribuna foi esta: você está quebrando um acordo. Foram essas as palavras que

pronunciei. Jamais falei em tom de ameaça. Por quê? Como é do conhecimento de V.

Exa., Presidente, em novembro, pedimos a todos os Deputados do Bloco que

trouxessem todos os projetos que consideravam polêmicos ou de interesse coletivo

do povo mineiro. Foram analisados 28 projetos. Apresentamos ao Líder do Governo

os que tinham problemas, os que apresentavam mais ou menos problemas. Então

construímos uma pauta de final de ano até para evitar estresse, cansaço; fizemos

esse trabalho juntos. É verdade que fomos surpreendidos esta semana com algumas

emendas, que chamamos “frankenstein”, ao Projeto de Lei nº 3.734, ao Projeto de Lei

Complementar nº 56 e ao Projeto de Lei nº 3.864, o que nos levou a realizar

sucessivas reuniões. Ontem o nobre companheiro, Deputado Durval Ângelo,
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participou de uma reunião, deu opinião e houve alguns entendimentos.

O Deputado Durval Ângelo - No intervalo de uma das duas reuniões da Comissão

de Direitos Humanos, participei. Quando posso, participo.

O Deputado Padre João - Esses desdobramentos foram apresentados ao Líder do

Governo, que fez interlocução com o governo. Tivemos avanços até na alteração dos

projetos. O acordo sobre o qual falei ao companheiro foi colocado na mesa, com total

transparência dos interesses de todos os Deputados. É a isso que me refiro. Por que

tivemos todos esses esforços? Tanto a Liderança da Oposição quanto a do Governo

sabem o porquê. Há 18 projetos em discussão. Apenas um Deputado pode usar 18

horas.

Então, não havendo entendimento, inviabiliza-se a votação. Se 10 Deputados forem

discutir aqui, serão 180 horas de discussão. Sempre votamos com entendimento,

com sabedoria, com acordo. Foi a esse acordo que me referi, ou seja, foram

colocados na mesa os interesses de todos os Deputados, com transparência. Quero

destacar o papel do Deputado Mauri Torres como Líder do Governo, o qual, com

paciência, sempre se dispôs a dialogar. Por várias vezes, fomos com ele à Secretaria

de Fazenda para discutir sobre o ICMS da agricultura familiar. Fomos também com

ele à Secretaria de Defesa Social, onde tivemos uma reunião de quatro horas e meia

com o Secretário Maurício Campos. Quero ainda registrar a dedicação do Líder do

Governo, que sempre tratou com muito respeito as nossas demandas, que são, de

fato, do povo mineiro. Representamos aqui o povo e não temos de esconder as

nossas reais demandas. Foi discutido também o pagamento das emendas do

orçamento, que é uma demanda justa, legítima. As emendas de minha autoria, as

que coloquei no orçamento até hoje não foram pagas, nenhuma. Estou confiando,

com base na palavra da Liderança do governo e do governo, em que essas emendas

serão pagas até o dia 31 ou em janeiro, fevereiro. Quero dizer que, no debate, o que

prevaleceu foi o aprimoramento dos projetos em tramitação. Nem as emendas foram

condição sem a qual não votaríamos. Isso não foi discutido. Agradeço, Presidente.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, como 3º-Secretário desta Casa,

gostaria apenas de dizer, obviamente para auxiliar os trabalhos que V. Exa. preside
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com tanto afinco, que estava aqui no momento em que o Deputado José Henrique,

que presidia a reunião, prorrogou-a, conforme mencionado anteriormente.

O Deputado Doutor Ronaldo - Sr. Presidente, estando ao lado do Presidente José

Henrique, ouvi-o dizer, tranquilamente: até às 19h59min. Muito obrigado.

Declaração de Voto

O Deputado Vanderlei Miranda - Presidente, gostaria apenas de reiterar o que o

Deputado Padre João acabou de mencionar: V. Exa. sabe muito bem que houve um

esforço muito grande com o objetivo de não permitir que as emendas trazidas e

entendidas como “frankenstein” fossem colocadas de forma inconsciente e

irresponsável. Todo um trabalho foi feito. Fizemos várias reuniões; o Bloco se reuniu,

na maioria das vezes, com a maioria de seus membros; discutimos exaustivamente;

reconhecemos que estressamos o Líder do Governo nesta Casa, Deputado Mauri

Torres, que em certo momento chegou até a invocar aqui a presença e as ações de

Hugo Chávez. A coisa, realmente, não foi muito fácil. É preciso fazer aqui a defesa do

Líder do nosso Bloco, Deputado Padre João, que, também de forma muito paciente,

conduziu, com sabedoria, democracia e responsabilidade, todo esse processo.

Sinceramente, sinto-me honrado por ser, até este momento - e o serei até fevereiro

do ano que vem, segundo o acordo -, liderado pelo Deputado Padre João.

Surpreendeu-me sua capacidade de diálogo, sua capacidade de contornar os

problemas que enfrentamos nas discussões e os problemas técnicos que exigiram

muito da assessoria da Casa e da assessoria do próprio Bloco. Quero também aqui

exaltar, nesta assessoria, a pessoa do Carlão, sempre atento e interessado em

buscar o melhor. Ele trabalhou incansavelmente, assim como o Pedro e o Carlinhos,

sempre presentes, ajudando. E neste final de tarde chegamos a este resultado. O

Deputado José Henrique, que faz parte do Bloco PMDB-PT-PCdoB e é nosso

companheiro de Partido e membro desta Mesa, foi hoje para uma reunião do

Conselho para discutir a emenda, que era muito complexa. Disse aqui, hoje pela

manhã, na abertura dos trabalhos, que aquela era para mim uma saída salomônica

para um problema muito complexo e que, se o Conselho decidisse que a emenda era

boa e não prejudicava, caminharíamos de acordo. Se ele dissesse que ela não era

boa, caminharíamos, também, com essa mesma linha de pensamento, de uma forma
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democrática, bonita. Agora, mais ao final da tarde, o Bloco foi liberado para votar

aquele projeto com aquela emenda, de acordo com a sua consciência. Enfim, foi todo

um trabalho desgastante, sim, mas tenho certeza de que conseguimos aprimorar. Foi

incluída, a pedido do Padre João, apoiado pelo Bloco, a redação de uma emenda que

muda muito as decisões que forem tomadas naquele Fundo. Por exemplo, no caso de

qualquer proposta de dissolução do pecúlio, que a questão seja trazida a esta Casa

para que ela decida se dissolve, se acaba, se vende, se repassa, se dá, se empresta.

Ou seja, tudo isso foi feito nesta tarde, e isso enriqueceu, aprimorou e melhorou a

emenda que aqui chegou. Portanto, ficam aqui estas palavras de solidariedade ao

Líder do nosso Bloco, Deputado Padre João, que, com certeza, desempenhou o seu

papel com galhardia e muito talento. Muito obrigado.

Questão de Ordem

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. a suspensão

dos trabalhos por 10 minutos para entendimentos.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 30 minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da matéria constante na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 18,

às 9, às 14 e às 20 horas, bem como para a solene de amanhã, logo após a

apreciação do Projeto de Lei nº 3.809/2009, nos termos dos editais de convocação.

Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 94ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2009
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Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:

Requerimento do Deputado Padre João; discurso do Deputado Padre João; votação

do requerimento; aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum para

votação; anulação da votação; prejudicialidade do requerimento - Questão de ordem -

Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente

- Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Almir

Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi

- Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro

Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos

Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Eros Biondini - Fábio Avelar

- Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -

Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette

de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri

Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo

Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sebastião Costa -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter

Tosta.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h14min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

Ata
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- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e a votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Lei nº 3.880/2009, apreciado na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando

a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei Complementar nº

55/2009 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de votação. Com

a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, pedi a palavra para encaminhar

favoravelmente ao requerimento, para que o Projeto de Lei Complementar nº 55 seja

apreciado em um primeiro momento, pois é importante que todos tenham a clareza

do que é prioridade.

O Poder Legislativo e o Poder Executivo têm de destacar o que é mais importante.

Sempre, no final do ano, passamos por um momento em que os trabalhos nesta Casa

vão se atropelando. Aparecem emendas alheias à matéria, com o objetivo de

votarmos sem nenhuma discussão. Discutimos uma matéria na Comissão de

Constituição e Justiça, na comissão temática, na Comissão de Administração Pública

e na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e, de repente, depois que

a matéria teve essa tramitação e foi votada em Plenário, surge uma emenda que, na

verdade, deveria ser um projeto de lei, para tramitar e para ser discutida com as

partes interessadas, desde a Comissão de Constituição e Justiça.

É importante socializarmos aqui com os nobres colegas Deputados e Deputadas,

para darmos um basta a esses artifícios. A discussão da matéria tem de ser

aprofundada em todas as Comissões. Uma matéria séria não pode ser apreciada em



____________________________________________________________________________
2471

último momento, somente no Plenário, sem possibilidade do debate. Nós, do Bloco

PMDB-PT-PCdoB, pretendemos cumprir o calendário da Casa para encerrarmos os

trabalhos como foi previsto, no dia 18. Todos nós estamos cansados e estressados

neste final de ano. Não se trata de uma pretensão nossa fazer isso, mas não

podemos, com a desculpa do cansaço e do desgaste, permitir que artifícios como

esses sejam utilizados aqui. Não podemos permitir isso, pois é um desrespeito a nós,

Deputados. Precisamos ter consciência de que isso é um desrespeito a cada eleitor

que confiou no Deputado, que o elegeu para defender e resguardar seus direitos.

Assim, não temos como apreciar determinadas matérias somente aqui no Plenário.

Não temos essa condição. A matéria tem de retornar às Comissões. Vários

servidores do Poder Executivo e do Poder Judiciário estão envolvidos. Precisamos ter

uma atenção especial. Temos de voltar o nosso olhar para os servidores. Não

permitiremos desrespeito de nenhum Poder para com os servidores. Não

permitiremos desrespeito do Poder Executivo nem do Poder Judiciário. No Poder

Executivo existe a situação lastimável dos Agentes Penitenciários. Mais uma vez,

fomos enganados. A lei que aprovamos em junho foi sancionada nesse mesmo mês,

mas não foi cumprida, foi ignorada pelo Secretário de Defesa Social e pelo Presidente

do Tribunal de Justiça, que não efetivou o reajuste necessário. Agora, até que enfim,

ele assumiu o compromisso de fazer esse pagamento na primeira semana de janeiro.

Sr. Presidente, encaminho favoravelmente esse requerimento.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

A Presidência informa, ainda, que terá computada a presença, para efeito de quórum,

o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

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

O Sr. Presidente - Votaram apenas 32 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação. A Presidência torna a votação sem efeito.
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Questão de Ordem

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, como não temos quórum, solicito que V.

Exa. encerre de plano esta reunião.

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

continuação dos trabalhos, motivo pelo qual declara prejudicado o requerimento de

inversão de pauta.

Palavras do Sr. Presidente

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

em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.277, 3.976, 3.977, 4.005 e 4.006/2009 e, em 2º

turno, dos Projetos de Lei nºs 3.854, 3.864, 3.899 e 3.959/2009, uma vez que

permaneceram em ordem do dia por seis reuniões; e informa ao Plenário que, no

decorrer da discussão, foram apresentadas ao Projeto de Lei nº 3.864/2009 duas

emendas do Governador do Estado, que receberam os nºs 1 e 3 e foram

encaminhadas por meio das Mensagens nºs 446 e 447/2009, respectivamente, e uma

do Deputado Dinis Pinheiro, que recebeu o nº 2, e que, nos termos do § 4º do art. 189

do Regimento Interno, serão submetidas a votação, independentemente de parecer,

no momento oportuno.

- O teor das Emendas nºs 1 e 2 é o seguinte:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.864/2009

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier:

Art. 1º - O inciso XIII do art. 19 da Lei Delegada nº 112, de 25 de janeiro de 2007,

passa a vigorar acrescido da seguinte alínea “c”:

“Art. 19 - (...)

XIII - (...)

c) Subsecretaria de Administração da Cidade Administrativa;”.

Art. 2º - Fica acrescentado o seguinte inciso XXVIII ao art. 33 da Lei Delegada nº

112, de 2007, renumerando-se os seus demais incisos:

“Art. 33 - (...)

XXVIII - Subsecretário de Administração da Cidade Administrativa;”.

Art. 3º - Fica acrescentado o seguinte inciso XI ao art. 2º da Lei Delegada nº 126,
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de 25 de janeiro de 2007, renumerando-se o seu inciso XI como inciso XII:

“Art. 2º - (...)

XI - gerir a Cidade Administrativa do Governo do Estado de Minas Gerais;”.

Art. 4º - Fica acrescentado o seguinte inciso XI ao “caput” do art. 3º da Lei Delegada

nº 126, de 2007:

“Art. 3º - (...)

XI - Subsecretaria de Administração da Cidade Administrativa.”.

Art. 5º - Ficam criadas 84,00 (oitenta e quatro) unidades de DAD-unitário, e 46,00

(quarenta e seis) unidades de GTE-unitário, de que trata a Lei Delegada nº 174, de

26 de janeiro de 2007, destinadas à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -

SEPLAG -, passando o quantitativo de DAD-unitário e de GTE-unitário da SEPLAG,

constante no item IV.1 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 2007, a ser de 1.411

(mil quatrocentos e onze) e 325 (trezentos e vinte e cinco) unidades,

respectivamente.

§ 1º - Em virtude do disposto no “caput”, o item IV.2.13 do Anexo IV da Lei

Delegada nº 174, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo I desta lei.

§ 2º - A identificação dos cargos de provimento em comissão e gratificações

temporárias estratégicas criadas em decorrência do disposto no “caput” e a forma de

recrutamento dos cargos serão estabelecidas em decreto, observado o disposto no

art. 6º da Lei Delegada nº 174, de 2007.

ANEXO I

(a que se refere o § 1º do art. 5º da Lei nº , de de de )

“ANEXO IV

Quantitativos de Valores Unitários e Cargos de Provimento em Comissão

IV.2 - Quantitativos de Cargos de Provimento em Comissão Atribuídos aos Órgãos do

Poder Executivo

(a que se refere o § 3º do art. 2º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)

IV.2.13 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Espécie/Nível Quantitativo de Cargos Valor (em DAD-UNITÁRIO)

DAD-1 76 76,00

DAD-2 29 43,50



____________________________________________________________________________
2474

DAD-3 16 36,00

DAD-4 107 374,50

DAD-5 53 212,00

DAD-6 68 340,00

DAD-7 16 108,00

DAD-8 26 221,00

TOTAL 391 1.411,00”

EMENDA N° 2

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Na aplicação do art. 1º da Lei nº 18.017, de 8 de janeiro de 2009, no

cumprimento do parágrafo único do art. 26 da Lei Complementar nº 81, de 10 de

agosto de 2004, será observado o limitador de 0,6 (seis décimos), nos termos de

regulamento.”.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2009.

Dinis Pinheiro

- A Mensagem nº 447/2009 e a Emenda nº 3 foram publicadas na edição do dia

16/12/2009.

Encerramento

O Sr. Presidente - 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 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 95ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2009

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Doutor Viana e Hely Tarqüínio

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

Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos

de Lei nºs 749 e 1.512/2007, 3.405, 3.439, 3.553, 3.741 e 3.865/2009; aprovação - 2ª

Fase: Questão de ordem - Suspensão e reabertura da reunião - Palavras do Sr.
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Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Hely

Tarqüínio; aprovação - Inexistência de quórum especial para votação de proposta de

emenda à Constituição e de projeto de lei complementar - Votação, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 3.854/2009; requerimento do Deputado Sargento Rodrigues;

aprovação do requerimento - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.864/2009;

requerimento do Deputado Sargento Rodrigues; aprovação do requerimento -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.899/2009; requerimento do Deputado

Sargento Rodrigues; aprovação do requerimento - Votação, em 2º turno, do Projeto

de Lei nº 3.959/2009; requerimento do Deputado Sargento Rodrigues; aprovação do

requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.277/2009; aprovação;

declaração de voto - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.976/2009;

requerimento do Deputado Sargento Rodrigues; aprovação do requerimento -

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.977/2009; requerimento do Deputado

Sargento Rodrigues; aprovação do requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto

de Lei nº 4.005/2009; requerimento do Deputado Sargento Rodrigues; aprovação do

requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.006/2009; requerimento

do Deputado Sargento Rodrigues; aprovação do requerimento - Discussão, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 492/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno,

com a Emenda n° 1 - Discussão, em 2º turno, do Proj eto de Lei nº 3.221/2009;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 2.535/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno,

do Projeto de Lei nº 3.321/2009; aprovação na forma do Substitutivo nº 2;

prejudicialidade do Substitutivo nº 1 e da Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 3.429/2009; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº 3.542/2009; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.938/2009;

aprovação; declarações de voto - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.971/2009; aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 3.975/2009; aprovação na forma do Substitutivo nº 1; declarações de voto -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio

Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília

Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo -

Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva -

Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani

Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri

Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo

Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz

- Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei

Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h13min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e de

requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres
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- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 749 e 1.512/2007, 3.405,

3.439, 3.553, 3.741 e 3.865/2009 (À sanção.).

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

2ª Parte da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Questão de Ordem

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, a questão de ordem é para registrar fato

muito importante ocorrido nesse domingo e cumprimentar o Deputado Adalclever

Lopes pela vigorosa campanha que fez em todo o Estado de Minas Gerais, fazendo

com que o PMDB lotasse as dependências desta Casa e realizasse belíssima

convenção. Essa foi vitória do Adalclever Lopes, não apenas pela movimentação

criada, mas sobretudo por despertar o partido em todos os recantos de Minas Gerais

e trazer resultado não satisfatório para Adalclever, mas engrandecedor para o partido

e para a luta política que virá no próximo ano. Portanto, Sr. Presidente, gostaria de

registrar meus cumprimentos à bravura, à competência, à capacidade, à

determinação e sobretudo ao espírito cívico do Deputado Adalclever Lopes, por essa

luta democrática que incitou ao longo dos últimos meses, culminando no domingo

com a mais bonita manifestação do PMDB numa convenção partidária em Minas

Gerais.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 40 minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Lei nº 3.880/2009, apreciado na extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições
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O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Hely Tarqüínio,

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs

492/2007, 3.221/2009, 2.535/2008, 3.321, 3.429, 3.542, 3.938, 3.971 e 3.975/2009

sejam apreciados em primeiro lugar, nessa ordem, entre as matérias em fase de

discussão. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum especial para votação de

proposta de emenda à Constituição nem para votação de projeto de lei

complementar, mas que o há para a apreciação das demais matérias constantes na

pauta.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.854/2009, do Governador do Estado,

que altera as Leis nºs 11.396, de 6/1/94, que cria o Fundo de Fomento e

Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais - Fundese -; 14.869,

de 16/12/2003, que cria o Fundo de Parcerias Público-Privadas; 15.686, de

20/7/2005, que dispõe sobre o Fundo de Assistência ao Turismo - Fastur -; 15.980, de

13/1/2006, que cria o Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais; e 15.981, de

16/1/2006, que cria o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes. Vem à Mesa

requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando o adiamento da votação

do Projeto de Lei nº 3.854/2009. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.864/2009, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 18.017, de 8/1/2009, que institui a Gratificação Complementar de

Produtividade - GCP - na carreira da Advocacia Pública do Estado. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. No decorrer da discussão,

foram apresentadas ao projeto as Emendas nºs 1 a 3. Vem à Mesa requerimento do

Deputado Sargento Rodrigues, solicitando o adiamento da votação do Projeto de Lei

nº 3.864/2009. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.899/2009, do Governador do Estado,

que altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 17.443, de 17/4/2008, e dá

outras providências - instalação de órgãos e entidades municipais. A Comissão de
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Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando o

adiamento da votação do Projeto de Lei nº 3.899/2009. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.959/2009, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 13.408, de 21/12/99, que dispõe sobre a denominação de

estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. A Comissão de

Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Vem à Mesa requerimento do

Deputado Sargento Rodrigues, solicitando o adiamento da votação do Projeto de Lei

nº 3.959/2009. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.277/2009, da Comissão de

Participação Popular, que altera o art. 3° da Lei n ° 11.824, de 6/6/95, que dispõe

sobre a obrigatoriedade da veiculação de mensagens de conteúdo educativo nas

capas e contracapas de cadernos escolares adquiridos pelas escolas públicas. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de

Educação opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

À Comissão de Educação.

Declaração de Voto

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Declaração de voto, Sr. Presidente. É

interessante um projeto dessa natureza para usarmos a capa e a contracapa para

mensagens de conteúdo educativo. Um projeto com essa característica tem o meu

voto favorável. Gostaria de expor uma questão divulgada hoje, nos jornais, sobre a

importância dos projetos votados nesta Casa, dando conta de que o projeto mais

importante deste ano foi o do Deputado Alencar da Silveira Jr. sobre o cigarro em

Minas Gerais. Quero receber depois alguns puxões de orelha - vou falar no popular -

de um Deputado que reclamava aqui que o projeto não é somente meu, que é

também do Deputado Gilberto Abramo. Mas gostaria de falar, de público, para esse

Deputado que o projeto é da Casa, foi desenvolvido pela Assembleia Legislativa do



____________________________________________________________________________
2480

Estado de Minas Gerais. Gostaria que todos os órgãos de imprensa divulgassem que

esta Casa aprovou uma lei, sancionada pelo governo, que é exemplo para todo o

Brasil, a Lei Antifumo de Minas Gerais. Então poderá também, Sr. Presidente, constar

nas capas e contracapas desse projeto uma propaganda educativa demonstrando

como o cigarro faz mal à saúde. Exatamente, Sr. Presidente. A contracapa é depois

da capa, e poderá ser mencionado nessa contracapa, por exemplo, que a Lei

Antifumo aprovada em Minas Gerais é exemplo. Também poderá ser mencionado na

contracapa que temos aqui alguns servidores que estão há muito tempo, por meses,

esperando a votação de projeto de interesse deles. Mas agora esta Casa fica nesta

paralisação. Nessa contracapa e na capa, poderá também ser mostrado que temos

servidores precisando ser readmitidos em seus empregos, pois foram colocados para

fora injustamente. Isso poderá ser colocado na capa e na contracapa. Finalizando, Sr.

Presidente, dizia que, na capa e na contracapa, também podemos colocar algo

relativo à educação para todas aquelas pessoas que hoje necessitam dela,

campanhas educativas poderão ser colocadas nessa capa e nessa contracapa, com

projeto desta natureza. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.976/2009, do

Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a revisão dos valores do subsídio mensal dos

integrantes do Poder Judiciário do Estado. Vem à Mesa requerimento do Deputado

Sargento Rodrigues solicitando o adiamento da votação do Projeto de Lei nº

3.976/2009. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.977/2009, do Procurador-Geral de

Justiça, que dispõe sobre a revisão dos valores do subsídio mensal dos membros do

Ministério Público do Estado. Vem à Mesa requerimento do Deputado Sargento

Rodrigues solicitando o adiamento da votação do Projeto de Lei nº 3.977/2009. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.005/2009, do Tribunal de Contas, que

dispõe sobre a fixação do subsídio do Procurador do Ministério Público junto ao

Tribunal de Contas do Estado e dá outras providências. Vem à Mesa requerimento do
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Deputado Sargento Rodrigues solicitando o adiamento da votação do Projeto de Lei

nº 4.005/2009. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.006/2009, do Tribunal de Contas, que

dispõe sobre a revisão do subsídio do Conselheiro e do Auditor do Tribunal de Contas

e dá outras providências. Vem à Mesa requerimento do Deputado Sargento

Rodrigues solicitando o adiamento da votação do Projeto de Lei nº 4.006/2009. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 492/2007, do Deputado Leonardo

Moreira, que cria o Programa de Aproveitamento da Água Emergente de Lençol

Freático em Edificações e dá outras providências. A Comissão de Meio Ambiente

opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta, ao vencido em

1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1.

As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº

492/2007 na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1. À Comissão de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.221/2009, do Deputado Domingos

Sávio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Martinho Campos o

imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.221/2009 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.535/2008, do Deputado Ruy Muniz,

que dispõe sobre os serviços telefônicos de atendimento ao cliente e dá outras

providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
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forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões de Defesa do Consumidor e

de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto.

Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

2.535/2008 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Defesa do Consumidor.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.321/2009, da Deputada Maria Tereza

Lara, que dispõe sobre as condições e a efetivação do trabalho dos sentenciados do

sistema prisional do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade

do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Direitos

Humanos opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o Substitutivo nº 2, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do

Substitutivo nº 2, ficam prejudicados o Substitutivo nº 1 e a Emenda nº 1. Está,

portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.321/2009 na forma do

Substitutivo nº 2. À Comissão de Direitos Humanos.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.429/2009, do Deputado Zé Maia, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itapajipe o imóvel que especifica.

A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.

Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 3.542/2009, do Deputado Doutor Viana, que reconhece o relevante interesse

coletivo, a importância social das obras e a utilidade pública das unidades da
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maçonaria localizadas em Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do

projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão do Trabalho.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 3.938/2009, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar

ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra - o imóvel que

especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão,

o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Declarações de Voto

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, quero destacar que, com a votação desse

projeto, inauguramos um novo tempo e um novo rumo para as terras devolutas de

Minas Gerais. Salvo engano, são quase 5.000ha que estão sendo repassados para o

Incra de terras devolutas a fim de fazer reforma agrária. Na verdade, temos milhões

de hectares de terras devolutas. Pelo menos, no fim do governo Itamar, havia um

levantamento que indicava 11.000.000ha. Esses contratos, alguns vencidos e outros

vencendo, têm 25 anos. Fica aqui o nosso apelo: que o governo promova uma força-

tarefa para dar destinação a essas terras devolutas para a reforma agrária. É uma

vergonha os trabalhadores do Norte do Jequitinhonha irem para São Paulo para

trabalhar na agricultura, na colheita de laranja, na safra de cana. E lá há terras que

estão concentradas nas mãos de poucos. Essas terras eram desses trabalhadores.

Só pelo fato de serem devolutas, foram tiradas deles e colocadas nas mãos das

empresas. Esse é grande problema, mas votamos favoravelmente. É o único projeto

do Governador que votamos aqui, por ser de grande interesse, significando avanço.

Temos a certeza de que o Incra dará grande destinação às terras devolutas do

Estado. Esperamos votar volume maior de hectares para a agricultura familiar.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Parabenizo o governo por esta iniciativa, Sr.
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Presidente. O Deputado que me antecedeu disse que o pessoal sai lá do Norte de

Minas. Em vez de fazer o plantio ali, vai trabalhar lá no Estado de São Paulo.

Gostaria de lembrar ao Deputado Padre João que lá no Norte de Minas não estão

conseguindo plantar nada. Não há irrigação, não há água. Não plantam nem fumo.

Como V. Exa. está dizendo que o homem do Norte de Minas poderá plantar nessa

terra? Está na hora de o governo pensar que temos de passar para a economia, para

o plantio familiar. São terras férteis. Nessas terras do Norte de Minas, plantava-se

única e exclusivamente eucalipto, não nascia nada, Deputado Padre João. Não há

como o governo de Minas resolver. Para completar, Sr. Presidente, recebi telefonema

agora, de cidade do interior. Tenho estes 3 minutos e gostaria da aquiescência de V.

Exa. Acompanhando esta reunião, me diziam: “Deputado Alencar, V. Exa. diz sempre

que criou a TV Assembleia,” - criamos, sim, há 13 anos - “mas V. Exa. não está

cuidando da TV Assembleia”. Eu perguntava por quê. Porque, enquanto a reunião

estava suspensa, antes de passar para as comissões, mostraram vários comerciais

ou vários trabalhos de comissões. Nessas comissões, apareceram Deputados que

aqui não estão mais, e apareceu também, por exemplo, o João Carlos, que era

funcionário da Casa, e já não é. Ele aparece no vídeo. Disseram: “Já que você criou,

cuide e peça à TV Assembleia” - dirigida exemplarmente pelo nosso companheiro

Rodrigo - “para atualizar essas imagens”. Este Parlamento é exemplo para o Brasil

inteiro. Temos a primeira TV Assembleia, criada por mim, desta tribuna, há 13 ou 14

anos. E temos de atualizá-la. Não podemos manter VTs com pessoas que já não

estão aqui, com profissionais que não estão aqui. Faço este apelo, porque recebi

críticas, porque meu eleitor acompanha as reuniões, acompanha a TV Assembleia,

que criei desta tribuna, e exige qualidade. Não se pode fazer comercial com quem

não está aqui. Isso é coisa do passado, e temos televisão que é exemplo, televisão

que tem de estar constantemente atualizada. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.971/2009, do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itueta

o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em
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discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas

e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)

Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.971/2009 com

a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.975/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar à Universidade do Estado de Minas Gerais -

Uemg - o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.975/2009 na forma do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Declarações de Voto

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Projeto de Lei nº

3.975/2009, sobre a Uemg, é a oportunidade de reafirmarmos, publicamente, a

importância dessa instituição no Estado de Minas Gerais. Esta Casa, desde a outra

legislatura, e em até legislaturas anteriores, tem defendido ferrenhamente a Uemg,

esperando o dia em que poderemos ter verdadeiramente o investimento na

Universidade Estadual de Minas Gerais, para que ela possa corresponder, à altura, à

necessidade da educação superior em Minas Gerais. Gostaria também, Sr.

Presidente, de fazer menção aqui ao Projeto de Lei nº 3.321, que foi votado em 1º

turno, nesta noite, e que é de nossa autoria. Não foram aprovados o Substitutivo nº 1

nem o projeto original, em que propúnhamos passar de três quartos do salário

mínimo para um salário mínimo o pagamento do trabalho para os sentenciados. Não

foi possível neste momento, não foi aprovado por esta Casa, mas, ao mesmo tempo,

o Substitutivo nº 2, aprovado em 1º turno, exige que sejam reservadas vagas em

todas as obras do setor público do Estado, para que os detentos tenham direito a até
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10% do número de vagas. Achamos que podemos ampliar isso, mas neste momento

foi importante essa aprovação, para que eles tenham direito ao trabalho. Realmente é

impossível a ressocialização dos detentos sem trabalho, Deputado Doutor Viana,

como V. Exa. bem sabe. Já não podemos ter tantos jovens ociosos em nosso sistema

prisional. Então, é a oportunidade de ampliarmos o campo e a oportunidade para que

eles possam trabalhar. Temos, também, uma emenda da Comissão de Direitos

Humanos, que institui o certificado Parceiros da Ressocialização para as pessoas

jurídicas que contratarem sentenciados. Quer dizer, é um incentivo ao empresariado

para contratar os detentos. É mais uma oportunidade que queremos dar aos nossos

jovens, que são a grande maioria no sistema prisional, para que possam ter direito ao

trabalho, que dignifica, ressocializa; é preciso dar condições de maior dignidade a

eles. Por isso quero, de público, deixar mencionada a importância desses dois

projetos, tanto da Uemg, instituição que precisamos valorizar neste Estado, quanto do

sistema prisional. Temos de criar condições para que esses jovens possam,

verdadeiramente, ser ressocializados. Hoje o nosso sistema prisional ressocializa até

no máximo 15%, e, em algumas unidades penitenciárias, esse número não chega a

10%. As Apacs ressocializam em torno de 85%. Então sabemos que há condições de

uma ressocialização muito maior. Para isso, uma das condições necessárias é a

profissionalização e o direito ao trabalho. Muito obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Parabenizamos também a Uemg, porque acho

que há uma nova dinâmica nas nossas faculdades pela qual será possível alcançar

mais vagas. Completando, Sr. Presidente, já que nessas faculdades teremos

engenheiros, faço uma solicitação aos engenheiros que estão fazendo as obras na

região da Lagoinha, do Conjunto IAPI. Sr. Presidente, o volume de terra ali é muito

grande. Com as chuvas, as terras estão descendo e entupindo, além de sujar as

entradas das residências, toda a rede pluvial. Então o que acontece? Quando chove,

a terra desce e causa aquele lamaçal, quando não transforma em lagoa várias ruas

daquela região, Sr. Presidente. Faço esse apelo em nome dos moradores da

Lagoinha e do IAPI, que estão pedindo atenção maior, pois a obra é boa, é excelente

para Belo Horizonte; para a região, é melhor ainda, mas tem de ser feita com

cuidado, como ocorre em países do Primeiro Mundo. As máquinas não podem parar
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de trabalhar e deixar a terra solta, pois, em Belo Horizonte, a chuva chega de repente

e dura 2 horas, varrendo toda aquela terra solta, e transformando-a em lamaçal. Fica

aqui o apelo em nome dessa população, que será beneficiada, mas agora está sendo

muito prejudicada pela falta de atenção desses engenheiros. Por isso inseri esse

apelo na declaração de voto de projeto tão importante do governo do Estado, que é o

da Uemg. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 16, às 9 e às 20 horas, nos termos

do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL SOBRE A

ARBITRAGEM, EM 2/12/2009

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Ivair Nogueira, Neider Moreira e Lafayette de Andrada, membros da

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

Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Neider Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

Presidência informa que a reunião se destina a discutir a Lei Federal nº 9.307/1996,

que dispõe sobre a arbitragem, e a discutir e votar proposições da Comissão. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Christian

Sahb Batista Lopes, Diretor da Camarb; Hudson Lídio de Navarro, Diretor

Superintendente da Câmara Mineira de Arbitragem Empresarial - Caminas -;

Alexandre Magno de Moura, Superintendente da Câmara de Mediação e Arbitragem

de Minas Gerais, membro do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e

Arbitragem - Conima - e Presidente do Sindvale; Onofre Junqueira Júnior, arbitralista

e Diretor Técnico da CCC Consultoria & Assessoria; Jairo Isaac, advogado do

escritório Décio Freire e Associados; Rômulo Raimundo, Presidente da Associação
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Brasileira de Árbitros e Mediadores - Seção MG, e as Sras. Tatiana de Oliveira

Gonçalves, Secretária-Geral da Câmara de Arbitragem do Brasil - Camarb -,

representando o Sr. Fernando Andrade Ribeiro de Oliveira, Presidente da Camarb, e

Flávia Bittar Neves, Presidente da Comissão de Conciliação e Arbitragem da

OAB/MG, que são convidados a tomar assento à mesa. Na condição de autor do

requerimento que deu origem a esta reunião, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva tece

suas considerações iniciais e, logo após, concede a palavra ao Deputado Neider

Moreira, também autor do referido requerimento, para suas palavras iniciais. Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

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

requerimentos do Deputado Neider Moreira (4), um em que solicita seja reiterado

convite ao Vice-Governador do Estado para comparecer a reunião desta Comissão, e

três solicitando que sejam ouvidos diversos convidados com o objetivo de fornecer

subsídios para a Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Ivair Nogueira, Presidente - Neider Moreira - Lafayette de Andrada.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2009

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis

e Cecília Ferramenta e o Deputado Ivair Nogueira, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada

Cecília Ferramenta, dispensa a leitura da ata da reunião 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
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e votar proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

Projeto de Lei nº 3.907/2009 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Ivair Nogueira),

que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.119 e 5.121/2009. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Elmiro Nascimento, Presidente - Ivair Nogueira - Eros Biondini.

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/12/2009

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Eros Biondini e João Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a tratar de

assuntos de interesse da Comissão e discutir e votar proposições da Comissão. A

seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do

Legislativo” na data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Maria José

Haueisen Freire, Prefeita Municipal de Teófilo Otôni (4/12/2009); e dos Srs. Alberto

Paulo Portugal, Secretário de Ciência e Tecnologia; Dilzon Melo, Secretário de

Desenvolvimento Regional (26/11/2009). O Deputado André Quintão concede a

palavra ao Deputado Eros Biondini, que entrega à Comissão cópia de monografia de

sua autoria, com o tema “A Participação popular na produção legislativa da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais”, apresentada no curso de pós-graduação

em Poder Legislativo, na Escola do Legislativo desta Casa. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra
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os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini - João Leite.

ATA DA 47ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

15/12/2009

Às 9h15min, comparece na Câmara Municipal de Rio Pardo de Minas o Deputado

Durval Ângelo, membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que

a reunião se destina a debater, em audiência pública, os conflitos agrários e a

violência contra trabalhadores rurais sem terra no Município de Rio Pardo de Minas. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs.

Desembargador Gercino José da Silva Filho, Ouvidor Agrário Nacional e Presidente

da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo; Aílson Silveira Machado,

Assessor de Mediação de Conflitos Agrários da Ouvidoria Nacional dos Direitos

Humanos da Secretaria Especial da Presidência da República; Marcello Alencar de

Araújo, Subprocurador-Geral da União; Afonso Henrique de Miranda Teixeira,

Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Conflitos

Agrários; Elizeu José de Oliveira, Diretor do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Rio

Pardo de Minas; Paulo Roberto Faccion, Assessor da Comissão Pastoral da Terra -

CPT -; Isaías Caldeira, Lailson Baeta Neves, Cássio Salomé e Alberto Diniz,

representando a Amagis; e a Sra. Nair Bastos de Sá, lavradora, que são convidados

a tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo, como autor do requerimento

que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais; logo após, passa a

palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.
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Durval Ângelo, Presidente - Padre João.

ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2009

Às 20h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jayro Lessa,

Adelmo Carneiro Leão, Inácio Franco, Juarez Távora e Luiz Humberto Carneiro,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Jayro Lessa, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Suspende-se a

reunião. Às 20h31min são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Zé

Maia, Jayro Lessa, Adelmo Carneiro Leão, Antônio Júlio, Inácio Franco, Juarez

Távora, Lafayette de Andrada, Ademir Lucas, Carlin Moura e Gustavo Valadares.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto

de Lei de Lei Complementar nº 56/2009, o Projeto de Resolução nº 3.929/2009, os

Projetos de Lei nºs 3.481, 3.797 e 3.880/2009 e o Requerimento nº 5.134/2009 são

retirados da pauta por determinação do Presidente da Comissão por haverem sido

apreciados em reunião anterior, e o Projeto de Lei Complementar nº 57/2009,

atendendo-se a requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, aprovado pela

Comissão. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Lafayette de

Andrada, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.734/2009, no 2º turno, na

forma do vencido no 1º turno com a Emenda nº 1, o Presidente defere o pedido de

vista do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Suspende-se a reunião. Às 22h2min são

reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Adelmo

Carneiro Leão, Antônio Júlio e Lafayette de Andrada. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos

Projetos de Lei nºs 3.429/2009 (relator: Deputado Lafayette de Andrada) e

3.938/2009 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão); 3.971/2009 (relator: Deputado

Jayro Lessa) e 3.975/2009 (relator: Deputado Antônio Júlio) na forma do vencido no
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1º turno. O Projeto de Lei Complementar nº 55/2009 e os Projetos de Lei nºs 3.976,

3.977, 4.005 e 4.006/2009 são retirados da pauta por determinação do Presidente da

Comissão por não cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária e para as reuniões extraordinárias dos

dias 16, 17 e 18/12/2009, às 9, 14 e 20 horas, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa - Inácio Franco - Neider Moreira - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

15/12/2009

Às 20h19min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmiro

Nascimento, Neider Moreira, João Leite (substituindo o Deputado Domingos Sávio,

por indicação da Liderança do BSD) e Ronaldo Magalhães (substituindo o Deputado

Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Juarez Távora. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Neider Moreira, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência informa que faz retirar da pauta da

reunião o Projeto de Lei Complementar nº 57/2009 e o Projeto de Lei nº 3.797/2009,

por falta de pressupostos regimentais. O Projeto de Lei Complementar nº 45/2008 é

retirado de pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Sargento Rodrigues,

aprovado pela Comissão. A Presidência suspende a reunião por 15 minutos para

entendimentos entre as Lideranças. Reabertos os trabalhos, o Presidente, Deputado

Délio Malheiros, verifica a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos,
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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, 16 de dezembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - João Leite - Elmiro Nascimento - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2009

Às 9 horas, comparece no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas

Gerais - Cefet - Câmpus Leopoldina (Rua José Peres, 558, Centro, Leopoldina) o

Deputado Durval Ângelo, membro da supracitada Comissão. Está presente, também,

o Deputado Padre João. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval

Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a

por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir, em audiência pública, denúncias de ameaças à população atingida pela

construção da Barragem de Braúna, localizada nos Municípios de Laranjal, Recreio,

Leopoldina e Cataguases. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir os Srs. José Salviano de Souza, 1º-Secretário da Mesa Diretora do

Ceas, representando a Sra. Maria Joanita Godinho Pimenta, Presidente do Conselho

Estadual de Assistência Social - Ceas -; Marco Antônio Barbosa, Consultor Ambiental

da empresa Vert Ambiental (de Cataguases); Antônio Fonseca dos Santos, Diretor da

Brookfield Energia Renovável; Reinaldo Barbeirine, Coordenador Estadual da

Comissão Pastoral da Terra, representando Antônio Maria Fortini, educador social da

Comissão Pastoral da Terra da Zona da Mata; Danilo Vieira Junior, Superintendente

da Unidade Regional Colegiada do Conselho Estadual de Política Ambiental da Zona

da Mata; e Carlos Heleno Torres de Almeida, Secretário Municipal de

Desenvolvimento Sustentável, representando Bené Guedes, Prefeito Municipal de

Leopoldina, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a

palavra ao Deputado Padre João, autor do requerimento que deu origem ao debate,

para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para

que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
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Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Antônio Genaro - Padre João.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2009

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmiro

Nascimento, Ivair Nogueira e Eros Biondini (substituindo este ao Deputado Walter

Tosta, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Eros

Biondini, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento

das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: em

turno único, Projetos de Lei nºs s 3.672, 3.913/2009 (Deputado Ivair Nogueira);

3.696/2009 (Deputado Elmiro Nascimento); 4.022/2009 (Deputado Walter Tosta);

4.029/2009 (Deputada Cecília Ferramenta); no 1º turno, 3.889 e 3.892/2009

(Deputada Rosângela Reis). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.653/2009 na

forma do Substitutivo nº 1; e 3.754/2009 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado

pela Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas

(relator: Deputado Ivair Nogueira). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.119/2009 com a Emenda nº 1,

3.663/2009, 3.789 com a Emenda nº 1, 3.906, 3.916, 3.918, 3.946/2009 com a
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Emenda nº 1, 3.978 e 3.998/2009 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Ivair

Nogueira), 3.957/2009 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Elmiro Nascimento),

que receberam parecer por sua aprovação. Registra-se, nesse momento, a presença

do Deputado Ademir Lucas. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Requerimentos nºs 5.137, 5.138, 5.139, 5.154, 5.176, 5.191, 5.194,

5.195, 5.196 e 5.206/2009. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.386, 3.604,

3.644, 3.722, 3.758, 3.818, 3.820, 3.822, 3.824, 3.827, 3.832, 3.835, 3.836, 3.842,

3.843, 3.844, 3.847, 3.859, 3.861, 3.867, 3.868, 3.879, 3.893, 3.894/2009. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária a ser realizada na

mesma data, às 20h30min, com a finalidade de se apreciar o parecer sobre o Projeto

de Lei nº 3.157/2009, no 1º turno, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Elmiro Nascimento, Presidente - Délio Malheiros - Delvito Alves.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2009

Às 14h53min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Fábio Avelar (substituindo o Deputado Djalma Diniz, por indicação da

Liderança do BPS) e Leonardo Moreira (substituindo o Deputado Rêmolo Aloise, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Leonardo Moreira,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a discutir e votar

proposições desta Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofícios do Sr. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional do DNIT

(substituto) (2), o primeiro, publicado no “Diário do Legislativo” no dia 12/12/2009, e o

segundo, informando o recebimento da documentação apresentada na reunião de
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audiência pública no Município de Conselheiro Lafaiete. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.725/2009 na forma do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Gustavo Valadares). Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.282, 3.310, 3.495, 3.514,

3.587, 3.608 e 3.641/2009 com as Emendas nºs 1, 3.254, 3.431, 3.583 e 3.628/2009,

que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.132, 5.146, 5.147, 5.155, 5.170, 5.186,

5.208 e 5.210/2009. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.412 e

3.801/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2009.

Rêmolo Aloise, Presidente - Tiago Ulisses - Braulio Braz.

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

16/12/2009

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Elmiro Nascimento, Lafayette de Andrada, Neider Moreira e João Leite (substituindo o

Deputado Domingos Sávio, por indicação da Liderança do BSD), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio

Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na

pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A
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Presidência informa que faz retirar da pauta da presente reunião o Projeto de Lei

Complementar nº 57/2009 e o Projeto de Lei nº 3.797/2009, por falta de pressupostos

regimentais. A Presidência suspende a reunião por 15 minutos para entendimentos

entre as lideranças. Reabertos os trabalhos, o Presidente, Deputado Neider Moreira,

verifica a inexistência de quórum para a continuidade dos trabalhos, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Elmiro Nascimento - Neider Moreira - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2009

Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Ronaldo Magalhães e Ademir Lucas, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcelos,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projeto de Lei nº 3.973/2009; Projetos de Resolução nºs 2.473, 2.597 e

2.910/2008 (Deputado Ademir Lucas); 492/2007, 3.221, 3.875 e 3.960/2009

(Deputado Ronaldo Magalhães). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei nº 492/2007 e 3.973/2009 e

dos Projetos de Resolução nºs 2.473, 2.597 e 2.910/2008. Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.960/2009. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
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da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Ana Maria Resende - Juninho Araújo.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2009

Às 20h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmiro

Nascimento, Délio Malheiros (substituindo a Deputada Rosângela Reis, por indicação

da Liderança do BPS) e Delvito Alves (substituindo o Deputado Walter Tosta, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Délio Malheiros,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.157/2009 (relator: Deputado Elmiro

Nascimento). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Elmiro Nascimento - Ivair Nogueira.

ATA DA 49ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

17/12/2009

Às 13h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Padre João (substituindo o Deputado Vanderlei Miranda, por indicação da Liderança

do PMDB-PT-PCdoB) e Tiago Ulisses (substituindo o Deputado Antônio Genaro, por
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indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Padre João, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de

Lei nº 3.221/2009 na forma do vencido no 1º turno, com a Emenda nº 1. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2º TURNO SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

4.108/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Mesa da Assembleia, o Projeto de Resolução nº 4.108/2009 modifica

a estrutura administrativa da Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais.

Aprovado no 1° turno na forma original, o projeto f oi distribuído à Mesa da

Assembleia para, nos termos do inciso VIII do art. 79 do Regimento Interno, receber

parecer para o 2° turno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe dispõe sobre a modificação de quantitativos de cargos e

funções do Sistema de Gerenciamento da Secretaria da Assembleia Legislativa.

Os aspectos formais da proposição em tela já foram suficientemente analisadas no
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1º turno, quando concluímos pela inexistência de qualquer impropriedade que

comprometesse a sua aprovação.

Em relação ao mérito da proposição, verifica-se que o objetivo de criar as funções

gratificadas de gerência-geral é garantir tratamento isonômico aos titulares dos

órgãos de quarto grau integrantes da estrutura administrativa da Secretaria da ALMG,

de que trata a Resolução nº 5.198, de 21/5/2001.

Assim, as Coordenações de Relações Públicas e Cerimonial, de Planejamento e

Normatização, de Orientação e Segurança e de Saúde e Assistência e o Procon

Assembleia, previstos nos Anexos I e III da Deliberação da Mesa nº 2.401, de

16/7/2007, passariam a denominar-se gerências-gerais, uma vez que não existe

diferença entre o nível hierárquico das gerências e aqueles em que se encontram

posicionados.

Nesse caso, entendemos que o mais conveniente seria, em vez de transformar os

cargos de Coordenador de Área em cargos de Assessor, convertê-los diretamente em

Funções Gratificadas de Gerência-Geral – FGGs –, pois não há a necessidade, neste

momento, de prover os cargos a serem criados.

Por esta razão, apresentamos o Substitutivo nº 1, para que, desta norma, resulte

apenas a criação das funções estritamente necessárias ao atendimento das

demandas consideradas imprescindíveis ao alcance de metas e resultados

institucionais estabelecidos pela Mesa Diretora.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

4.108/2009, no 2º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Modifica a estrutura administrativa da Secretaria da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Ficam transformados cinco cargos de Coordenador de Área, código AL-

DAS-1-03, de que trata o art. 5º da Resolução nº 5.198, de 21 de maio de 2001, em

cinco Funções Gratificadas de Gerência-Geral – FGG –, de que trata o "caput" do art.

3º da Resolução nº 5.134, de 10 de setembro de 1993.
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Art. 2º – Ficam criadas uma Função Gratificada de Gerência-Geral – FGG – e treze

Funções Gratificadas de Nível Superior – FGS –, de que tratam, respectivamente, o

"caput" do art. 3º e o inciso II do “caput” do art. 5º da Resolução nº 5.134, de 1993.

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de dezembro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.960 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.960/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que dá

denominação aos prédios públicos e ao auditório da Cidade Administrativa Presidente

Tancredo de Almeida Neves, localizada no Município de Belo Horizonte, foi aprovado

em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.960/2009

Dá denominação aos prédios públicos da Cidade Administrativa Presidente

Tancredo de Almeida Neves, localizada no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Na Cidade Administrativa Presidente Tancr edo de Almeida Neves,

localizada no Município de Belo Horizonte, fica denominado:

I - Palácio Tiradentes o prédio destinado à sede do Poder Executivo;

II - Auditório Presidente Juscelino Kubitschek o prédio destinado ao auditório;

III - Minas o Prédio I, localizado na porção nordeste da Cidade Administrativa, a

200m (duzentos metros) da Rodovia MG-010;

IV - Gerais o Prédio II, localizado na porção nordeste da Cidade Administrativa, a

300m (trezentos metros) da Rodovia MG-010.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.108/2009

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 4.108/2009, de autoria da  Mesa da Assembleia

Legislativa, que modifica a estrutura administrativa da Secretaria da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2° turno, na forma do

Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.108/2009

Modifica a estrutura administrativa da Secretaria da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° – Ficam transformados cinco cargos de Coord enador de Área, código AL-

DAS-1-03, de que trata o art. 5° da Resolução n° 5. 198, de 21 de maio de 2001, em

cinco Funções Gratificadas de Gerência-Geral – FGG –, de que trata o "caput" do art.

3° da Resolução n° 5.134, de 10 de setembro de 1993 .

Art. 2° – Ficam criadas uma Função Gratificada de G erência-Geral – FGG – e treze

Funções Gratificadas de Nível Superior – FGS –, de que tratam, respectivamente, o

"caput" do art. 3° e o inciso II do “caput” do art.  5° da Resolução n° 5.134, de 1993.

Art. 3° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Luiz Humberto Carneiro.

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 aplauso à Emater-MG pelos 61 anos de sua fundação (Requerimento nº

5.048/2009, do Deputado Ademir Lucas);

de aplauso à Sra. Cármen Lúcia Rocha, Ministra do STF, por sua eleição como

Ministra efetiva do TSE (Requerimento nº 5.049/2009, do Deputado Ademir Lucas);

de aplauso à revista “Brasil Rotário” pelos 85 anos de sua fundação (Requerimento

nº 5.051/2009, do Deputado Célio Moreira);

de congratulações com a Sra. Cláudia Regina Guedes Maia, Desembargadora do

Tribunal de Justiça, por ter sido agraciada com o Colar do Mérito da Corte de Contas

Ministro José Maria de Alkmim (Requerimento nº 5.072/2009, do Deputado Duarte

Bechir);

de congratulações com o Sr. Caetano Levi Lopes, Desembargador do Tribunal de

Justiça, por ter sido agraciado com o Colar do Mérito da Corte de Contas Ministro

José Maria de Alkmim (Requerimento nº 5.073/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o jornalista Márcio Fagundes de Oliveira por ter sido

agraciado com o Colar do Mérito da Corte de Contas Ministro José Maria de Alkmim

(Requerimento nº 5.074/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Sr. José Nepomuceno da Silva, Desembargador do

Tribunal de Justiça, por ter sido agraciado com o Colar do Mérito da Corte de Contas

Ministro José Maria de Alkmim (Requerimento nº 5.075/2009, do Deputado Duarte

Bechir);

de congratulações com a Sra. Electra Maria de Almeida Benevides,

Desembargadora do Tribunal de Justiça, por ter sido agraciada com o Colar do Mérito

da Corte de Contas Ministro José Maria de Alkmim (Requerimento nº 5.076/2009, do

Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Sr. José Marcos Rodrigues Vieira, Desembargador do

Tribunal de Justiça, por ter sido agraciado com o Colar do Mérito da Corte de Contas

Ministro José Maria de Alkmim (Requerimento nº 5.077/2009, do Deputado Duarte

Bechir);

de congratulações com o Sr. José Tarcízio de Almeida Melo, Presidente do TRE-

MG, por ter sido agraciado com o Colar do Mérito da Corte de Contas Ministro José

Maria de Alkmim (Requerimento nº 5.078/2009, do Deputado Duarte Bechir);
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de congratulações com o Sr. Rodrigo Ematné Gadben por sua reeleição para o

cargo de Presidente da 156ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil,

correspondente à Comarca de Aiuruoca (Requerimento nº 5.079/2009, do Deputado

Duarte Bechir);

de congratulações com o Sr. Luís Cláudio da Silva por sua eleição para o cargo de

Presidente da Seção de Minas Gerais da OAB (Requerimento nº 5.080/2009, do

Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Sr. Rômulo de Carvalho Ferraz por sua eleição como

Presidente da Associação Mineira do Ministério Público (Requerimento nº

5.081/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Crea-MG pelo 75º aniversário de sua fundação

(Requerimento nº 5.082/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de aplauso ao Programa Vida Ativa, da Prefeitura Municipal de São Sebastião do

Paraíso, pelo excelente trabalho com as pessoas da terceira idade (Requerimento nº

5.084/2009, do Deputado Antônio Carlos Arantes);

de congratulações com o Sr. Luiz Fernando Pires por sua posse como Presidente

do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Minas Gerais - Sinduscon

(Requerimento nº 5.085/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Sra. Márcia Silva Coutinho pela inauguração do Augusttus Buffet e

Recepções (Requerimento nº 5.095/2009, do Deputado Ademir Lucas);

de congratulações com o Sr. Jarbas Soares Júnior por sua posse no cargo de

Presidente da Associação Brasileira do Ministério Público de Meio Ambiente -

Abrampa (Requerimento nº 5.098/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Ten.-Cel. Cláudia Araújo Romualdo por assumir o comando do 36º

Batalhão da Polícia Militar do Estado, em Vespasiano (Requerimento nº 5.113/2009,

do Deputado Ademir Lucas);

de aplauso à Sra. Érica Drumond, Secretária de Turismo, pelo recebimento do

prêmio Personalidade do Turismo, no Estado do Rio de Janeiro (Requerimento nº

5.114/2009, do Deputado Ademir Lucas);

de congratulações com D. Aloísio Jorge Pena por sua nomeação, pelo Papa Bento

XVI, para a Diocese de Teófilo Otôni (Requerimento nº 5.117/2009, do Deputado
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Dinis Pinheiro);

de aplauso ao Centro de Atenção Integral à Criança pelos 15 anos de sua fundação

(Requerimento nº 5.119/2009, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Cerâmica Curvelo pelos 25 anos de sua fundação (Requerimento nº

5.120/2009, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Centro Social Sopro de Vida pelo recebimento do Prêmio Itaú-Unicef

(Requerimento nº 5.121/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Comandante do 29º Batalhão da PMMG de Poços de

Caldas e com o Delegado Regional de Segurança Pública desse Município pelas

ações preventivas realizadas que ajudaram a situar Poços de Caldas entre os dez

Municípios com o menor índice de violência contra jovens (Requerimento nº

5.224/2009, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2009

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N° 5.328, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009

Modifica a estrutura administrativa da Secretaria da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Ficam transformados cinco cargos de Coord enador de Área, código AL-

DAS-1-03, de que trata o art. 5° da Resolução n° 5. 198, de 21 de maio de 2001, em

cinco Funções Gratificadas de Gerência-Geral - FGG -, de que trata o "caput" do art.

3° da Resolução n° 5.134, de 10 de setembro de 1993 .

Art. 2° - Ficam criadas uma Função Gratificada de G erência-Geral - FGG - e treze

Funções Gratificadas de Nível Superior - FGS -, de que tratam, respectivamente, o

"caput" do art. 3° e o inciso II do “caput” do art.  5° da Resolução n° 5.134, de 1993.

Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2009; 221º da

Inconfidência Mineira e 188º da Independência do Brasil.

Alberto Pinto Coelho - Presidente

Dinis Pinheiro - 1º-Secretário

Sargento Rodrigues - 3º-Secretário nas funções de 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.329, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009

Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado, a alienação das terras devolutas que especifica.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° – Fica aprovada, em conformidade com o disp osto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas especificadas no Anexo

desta resolução, observada a enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de dezembro de 2009; 221º da
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Inconfidência Mineira e 188º da Independência do Brasil.

Alberto Pinto Coelho – Presidente

Dinis Pinheiro – 1º-Secretário

Sargento Rodrigues – 3º Secretário nas funções de 2º-Secretário

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Resolução n° 5.329, d e 22 de dezembro de 2009)

* - O quadro contendo o anexo referido acima foi publicado no “Diário do

Legislativo” de 22.12.2009.

DELIBERAÇÃO DA MESA

DELIBERAÇÃO DA MESA Nº 2.473/2009

Dispõe sobre a organização administrativa de que trata o § 2º do art. 1º da

Resolução nº 5.198, de 21 de maio de 2001.

A Mesa da Assembleia Legislativa, no uso de suas atribuições, em especial da que

lhe confere o inciso V do “caput” do art. 79 do Regimento Interno, considerando a

necessidade de promover adequações na estrutura administrativa da Secretaria da

Assembleia Legislativa, observado o disposto nos arts. 1º e 2º da Resolução nº 5.328,

de 21 de dezembro de 2009,

DELIBERA:

Art. 1º – A estrutura administrativa da Secretaria da Assembleia Legislativa de que

trata o § 2º do art. 1º da Resolução nº 5.198, de 21 de maio de 2001, é a constante

dos Anexos I e II desta deliberação.

Art. 2º – As atribuições das unidades a que se referem os incisos IV e V do “caput”

do art. 1° da Resolução nº 5.198, de 2001, são as c onstantes do Anexo III desta

deliberação.

Art. 3º – Ficam transformados os seguintes órgãos da Secretaria da Assembleia

Legislativa a que se refere o inciso IV do “caput” do art. 1º da Resolução nº 5.198, de

2001:

I – Coordenação de Relações Públicas e Cerimonial – CRPC – em Gerência-Geral

de Relações Públicas e Cerimonial – GRPC;

II – Coordenação de Orientação e Segurança – COS – em Gerência-Geral de
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Polícia Legislativa – GPOL;

III – Coordenação de Planejamento e Normatização – CPN – em Gerência-Geral de

Planejamento e Normatização – GPN;

IV – Coordenação de Saúde e Assistência – CSA – em Gerência-Geral de Saúde e

Assistência – GSA;

V – Assessoria de Gestão de Recursos Humanos em Gerência-Geral de Gestão de

Recursos Humanos – GRH.

Art. 4º – Ficam transformados os seguintes órgãos da Secretaria da Assembleia

Legislativa a que se refere o inciso V do “caput” do art. 1º da Resolução nº 5.198, de

2001:

I – Gerência de Biblioteca e Arquivo em Gerência de Biblioteca;

II – Gerência de Matérias em Tramitação – Mate – em Gerência de

Acompanhamento de Atividades Legislativas;

III – Gerência de Reportagem de Rádio e Televisão em Gerência de Reportagem;

IV – Gerência de Operações em Gerência de Manutenção de Rádio e Televisão;

V – Gerência de Serviços Gerais em Gerência de Telecomunicações e Serviços.

Art. 5º – Ficam criados os seguintes órgãos da Secretaria da Assembleia Legislativa

a que se refere o inciso V do “caput” do art. 1º da Resolução nº 5.198, de 2001:

I – na Gerência-Geral de Documentação e Informação – GDI –, a Gerência de

Memória Institucional;

II – na Gerência-Geral de Relações Públicas e Cerimonial – GRPC:

a) a Gerência de Publicidade;

b) a Gerência de Relações Institucionais; e

c) a Gerência de Cerimonial.

III – na Gerência-Geral de Rádio e Televisão – GTV –, a Gerência de Rádio;

IV – na Gerência-Geral de Planejamento e Normatização – GPN –, a Gerência de

Normatização e Assessoria Técnica;

V – na Gerência-Geral de Gestão de Recursos Humanos – GRH –, a Gerência de

Desenvolvimento Funcional;

VI – na Gerência-Geral de Administração de Pessoal – GPE –, a Gerência de

Instrução e Análise de Processos Funcionais;



____________________________________________________________________________
2509

VII – na Gerência-Geral de Administração de Material e Patrimônio – GMP –, a

Gerência de Apoio à Comissão Permanente de Licitação;

VIII – na Gerência-Geral de Polícia Legislativa – GPOL:

a) a Gerência de Controle Operacional e Investigação; e

b) a Gerência de Polícia Ostensiva.

IX – na Gerência-Geral de Projetos Institucionais – GPI –, a Gerência de

Acompanhamento Logístico de Eventos;

X – no Procon Assembleia, a Gerência do Procon Assembleia – Unidade Praça

Sete.

Art. 6º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º – Fica revogada a Deliberação da Mesa nº 2.401, de 16 de julho de 2007.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 21 de dezembro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente - José

Henrique, 2º-Vice-Presidente - Weliton Prado, 3º-Vice-Presidente - Dinis Pinheiro, 1ª-

Secretário, Hely Tarqüínio - 2ª- Secretário -  Sargento Rodrigues, 3ª-Secretário.

ANEXO I

Estrutura Administrativa da Secretaria da Assembleia Legislativa

(detalhamento das estruturas no segundo, terceiro e quarto graus de que trata o art.

1º da Deliberação da Mesa nº 2.473, de 21 de dezembro de 2009)

I – Diretoria-Geral – DGE

I.1 – Escola do Legislativo – ELE

I.2 – Gerência-Geral de Planejamento e Normatização – GPN

1 – Diretoria de Processo Legislativo – DPL

1.1 – Gerência-Geral de Apoio às Comissões – GCO

1.2 – Gerência-Geral de Apoio ao Plenário – GPL

1.3 – Gerência-Geral de Consultoria Temática – GCT

1.4 – Gerência-Geral de Taquigrafia e Publicação – GTP

1.5 – Gerência-Geral de Projetos Institucionais – GPI

1.6 – Gerência-Geral de Documentação e Informação – GDI

2 – Diretoria de Comunicação Institucional – DCI

2.1 – Gerência-Geral de Imprensa e Divulgação – GID
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2.2 – Gerência-Geral de Relações Públicas e Cerimonial – GRPC

3 – Diretoria de Rádio e Televisão – DTV

3.1 – Gerência-Geral de Rádio e Televisão – GTV

4 – Diretoria de Recursos Humanos – DRH

4.1 – Gerência-Geral de Gestão de Recursos Humanos – GRH

4.2 – Gerência-Geral de Administração de Pessoal – GPE

4.3 – Gerência-Geral de Saúde e Assistência – GSA

5 – Diretoria de Infraestrutura – DIF

5.1 – Gerência-Geral de Administração de Material e Patrimônio – GMP

5.2 – Gerência-Geral de Suporte Logístico – GSL

5.3 – Gerência-Geral de Polícia Legislativa – GPOL

6 – Diretoria de Finanças e Informática – DFI

6.1 – Gerência-Geral de Finanças e Contabilidade – GFC

6.2 – Gerência-Geral de Sistemas de Informação – GSI

7 – Procuradoria-Geral – PGA

7.1 – Procuradoria-Geral Adjunta – PGD

7.2 – Procon Assembleia

II – Secretaria-Geral da Mesa – SGM

ANEXO II

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DO ESTADO DE MINAS GERAIS

* - O quadro contendo a estrutura administrativa da Secretaria da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais foi publicado no “Diário do Legislativo” de

22.12.2009.

ANEXO III

Atribuições das Unidades de Quarto e Quinto graus da Estrutura Administrativa da

Secretaria da Assembleia Legislativa

(atribuições a que se refere o art. 2º da Deliberação da Mesa nº 2.473, de 21 de

dezembro de 2009)

I – Diretoria-Geral – DGE

I.1 – Escola do Legislativo – ELE
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Estimular a produção de conhecimento, a pesquisa de novos modelos de análise e

o desenvolvimento de metodologias que permitam a melhor compreensão dos

campos de estudo das práticas política e legislativa, no âmbito estadual,

aperfeiçoando canais de interlocução entre as áreas técnica e política, para subsidiar

as ações do Poder Legislativo; planejar e organizar eventos sobre temas de

repercussão na sociedade que contribuam para a educação política e o

aprimoramento da prática legislativa; planejar e organizar publicações que contribuam

para a educação política e a reflexão sobre temas de repercussão na sociedade que

traduzam as ações do Poder Legislativo; oferecer suporte conceitual de naturezas

técnico-administrativa, doutrinária e política às atividades do Poder Legislativo;

promover a profissionalização de servidores da Assembleia Legislativa, associando a

teoria à prática; constituir um repertório de informações para subsidiar a elaboração

de projetos e demais proposições legislativas; oferecer ao Deputado e ao servidor

oportunidades de melhor se identificarem com a missão do Poder Legislativo; manter

a equipe interna integrada e atualizada, com vistas a alcançar os objetivos da Escola;

atuar em parceria com os demais órgãos da Assembleia Legislativa, visando a

agilizar e desburocratizar o processo de tomada de decisão; imprimir modernidade na

dinâmica dos sistemas, métodos e processos de trabalho vinculados à Escola.

I.1.1 – Gerência de Coordenação Pedagógica

Coordenar a elaboração e a manutenção de diretrizes pedagógicas a serem

observadas pela Escola do Legislativo nas suas atividades de capacitação, pesquisa

e formação política; coordenar os processos de concepção, organização e execução

das atividades da Escola nas áreas de capacitação, pesquisa e formação política,

especialmente no que se refere aos seus aspectos de conteúdo, metodologia e

avaliação; manter cadastros atualizados de especialistas e instituições nas áreas de

interesse e atuação da Escola.

I.1.2 – Gerência de Planejamento Pedagógico

Coordenar os processos de planejamento da Escola do Legislativo, em curto, médio

e longo prazos, nas áreas de capacitação, pesquisa e formação política; coordenar a

produção de material didático e de outras publicações de apoio às atividades da

Escola nas áreas de capacitação, pesquisa e formação política; coordenar as ações
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de relacionamento e de comunicação da Escola com seus diversos públicos internos

e externos.

I.2 – Gerência-Geral de Planejamento e Normatização – GPN

Assessorar o Diretor-Geral no planejamento estratégico da instituição,

compatibilizando-o com as diretrizes estabelecidas pela Mesa da Assembleia;

responsabilizar-se pelo suporte técnico na área de planejamento a todos os setores

da Secretaria da Assembleia Legislativa, com o objetivo de assegurar o cumprimento

das diretrizes estabelecidas pela Mesa da Assembleia e pela Diretoria-Geral; elaborar

estudos técnicos, por solicitação do Diretor-Geral, a fim de subsidiar decisões no nível

estratégico; elaborar minutas de ofícios e regulamentos internos; acompanhar os

resultados dos órgãos da Assembleia Legislativa, ajustando os procedimentos, se

necessário, com o objetivo de cumprir o planejamento estratégico da instituição;

manter a equipe interna integrada e atualizada, com vistas a alcançar os objetivos da

gerência; atuar em parceria com os demais órgãos da Assembleia Legislativa,

visando agilizar e desburocratizar o processo de tomada de decisão; imprimir

modernidade na dinâmica dos sistemas, métodos e processos de trabalho vinculados

à gerência.

I.2.1 – Gerência de Normatização e Assessoria Técnica

Prestar assessoria técnica à GPN em matéria administrativa e jurídica; proceder a

estudos técnicos para subsidiar procedimentos administrativos; elaborar minuta de

ofícios e atos normativos internos.

1 – Diretoria de Processo Legislativo – DPL

1.1 – Gerência-Geral de Apoio às Comissões – GCO

Planejar, executar, controlar e avaliar as atividades de apoio administrativo,

operacional e de assessoramento técnico-processual aos trabalhos das comissões

permanentes e temporárias; acompanhar os eventos externos relacionados às

comissões permanentes e temporárias; elaborar agendas, ordens do dia, editais de

convocação, atas e pautas das reuniões de comissões; agendar o comparecimento

de convidados a reuniões e a visitas programadas pelas comissões permanentes e

temporárias; verificar a composição das comissões permanentes e temporárias;

acompanhar o cronograma de prazos regimentais incidentes sobre vetos e
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proposições de iniciativa governamental com solicitação de regime de urgência na

tramitação; elaborar o cronograma de reuniões e de tramitação de matérias

específicas nas comissões; encaminhar as diligências solicitadas pelas comissões;

informar sobre matérias e assuntos inerentes às comissões temporárias (especiais e

de inquérito), o prazo regimental para apresentação, nas comissões, de emendas a

matérias específicas, os procedimentos regimentais e a tramitação de matérias

relacionadas às comissões permanentes e temporárias; acompanhar as publicações

de assuntos relacionados às comissões no “Minas Gerais – Diário do Legislativo”;

prestar apoio operacional e assessoramento técnico-processual nos seminários,

simpósios, debates públicos e demais eventos de iniciativa das comissões; manter a

equipe interna integrada e atualizada, com vistas a alcançar os objetivos da gerência;

atuar em parceria com os demais órgãos da Assembleia Legislativa, visando agilizar

e desburocratizar o processo de tomada de decisão; imprimir modernidade na

dinâmica dos sistemas, métodos e processos de trabalho vinculados à gerência.

1.1.1 – Gerência de Apoio às Comissões Permanentes

Coordenar as equipes de apoio operacional nas atividades de assessoramento

técnico-processual e de apoio logístico às comissões permanentes.

1.1.2 – Gerência de Apoio às Comissões Temporárias

Coordenar as equipes de apoio operacional nas atividades de assessoramento

técnico-processual e de apoio logístico às comissões temporárias.

1.2 – Gerência-Geral de Apoio ao Plenário – GPL

Planejar, executar, controlar e avaliar as atividades de apoio operacional e de

assessoramento técnico-processual ao Plenário; prestar assessoramento de natureza

técnico-processual à Mesa da Assembleia na condução dos trabalhos legislativos e,

em especial, ao Presidente na direção das reuniões de Plenário; prestar

assessoramento no processo de discussão e votação do Plenário, na apresentação

de emendas e requerimentos diversos, em especial os que incidam na tramitação das

proposições; redigir minutas de decisões da Presidência com caráter normativo

processual; elaborar editais de convocação, ordens do dia, roteiros de reuniões;

proceder ao controle das matérias prontas para inclusão em ordem do dia, dos

avulsos das matérias em tramitação, da publicação das proposições e demais
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documentos referentes ao processo legislativo no “Minas Gerais - Diário do

Legislativo” e o seu encaminhamento aos setores da Casa; operar o painel eletrônico

do Plenário; avaliar a documentação, o número de assinaturas e os demais requisitos

necessários para que a proposição possa ser recebida em Plenário; alimentar os

sistemas informatizados do processo legislativo, especialmente o sistema

Recebimento de Proposições; protocolar o recebimento e a tramitação das

proposições, inclusive das mensagens governamentais, pesquisar identidade ou

semelhança entre as matérias e registrá-las nas reuniões ordinárias; acompanhar o

exercício do mandato dos Deputados e alimentar os sistemas internos da Casa

quanto a filiações partidárias, afastamentos para assumir cargos no Executivo e

suplências; informar sobre matérias de responsabilidade da Gerência-Geral de Apoio

ao Plenário (prazos regimentais, despachos, conclusões dos pareceres, emendas),

incluindo as de que trata o art. 103 do Regimento Interno; redigir a ata sucinta, para

ser lida em Plenário, e a ata detalhada, para ser publicada no “Minas Gerais – Diário

do Legislativo”; acompanhar a publicação das atas, contendo discursos, questões de

ordem e proposições apresentadas em Plenário, e da súmula das matérias

aprovadas; proceder ao controle de presença dos Deputados durante as reuniões de

Plenário e das respectivas listas de presença nas reuniões ordinárias, extraordinárias,

especiais e solenes para posterior relatório a ser enviado à Secretaria-Geral da Mesa;

providenciar a inscrição de oradores; informar sobre comunicações de Lideranças,

indicação e designação de membros de comissões, composição das bancadas,

decisões da Presidência e demais assuntos relacionados às atividades desenvolvidas

no Plenário; prestar esclarecimentos sobre dispositivos da Constituição do Estado e

do Regimento Interno, em especial os relacionados com a instalação da legislatura e

com o processo legislativo; manter a equipe interna integrada e atualizada, com vistas

a alcançar os objetivos da gerência; atuar em parceria com os demais órgãos da

Assembleia Legislativa, visando agilizar e desburocratizar o processo de tomada de

decisão; imprimir modernidade na dinâmica dos sistemas, métodos e processos de

trabalho vinculados à gerência.

1.3 – Gerência-Geral de Consultoria Temática – GCT

Prestar assessoramento e consultoria temática às comissões e aos Deputados nas
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atividades legislativas e político-parlamentares, na Capital e nos eventos institucionais

realizados no interior do Estado; desenvolver programas de pesquisa destinados a

subsidiar o processo legislativo e as manifestações político-parlamentares; realizar

estudos técnico-científicos necessários à elaboração legislativa; elaborar instruções,

minutas de proposições e outros documentos parlamentares; prestar suporte técnico

e administrativo na fiscalização das contas públicas e no acompanhamento da

execução do Orçamento e dos planos plurianual e de desenvolvimento econômico-

social e da implementação das políticas públicas; elaborar estudos técnicos sobre

matérias relativas ao gasto público, ao sistema de planejamento, gestão e execução

de políticas públicas e à fiscalização de investimentos no Estado, desenvolvendo e

aprimorando os mecanismos de avaliação dessas matérias; prestar assessoramento

e suporte técnico na realização das audiências públicas regionais e dos eventos

institucionais; proceder aos estudos necessários à elaboração do documento de

informação prévia das proposições, levantando material e dados para sua instrução e

análise; manter a equipe interna integrada e atualizada, com vistas a alcançar os

objetivos da gerência; atuar em parceria com os demais órgãos da Assembleia

Legislativa, visando agilizar e desburocratizar o processo de tomada de decisão;

imprimir modernidade na dinâmica dos sistemas, métodos e processos de trabalho

vinculados à gerência.

1.3.1 – Gerência de Redação

Prestar consultoria e assessoria técnicas à Comissão de Redação; proceder a

estudos técnicos para subsidiar o processo legislativo nas questões sobre linguagem,

língua e escrita, texto e produção de textos.

1.3.2 – Gerência de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, Cultura e Saúde

Prestar consultoria e assessoria técnicas à Comissão de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática, à Comissão de Cultura, à Comissão de Saúde e às

comissões temporárias cujo objeto tenha relação com as matérias de competência

dessas comissões; proceder a estudos técnicos para subsidiar o processo legislativo

nas questões relacionadas com as políticas educacionais, a promoção do desporto e

do lazer, os programas de desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a proteção ao

patrimônio cultural mineiro, as políticas de saúde, a assistência médica e hospitalar, a
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prevenção de deficiências e o saneamento básico.

1.3.3 – Gerência de Direitos Humanos, Trabalho e Ação Social, Segurança Pública

e de Participação Popular

Prestar consultoria e assessoria técnicas às Comissões de Direitos Humanos, do

Trabalho, da Previdência e da Ação Social, de Segurança Pública e de Participação

Popular e às comissões temporárias cujo objeto tenha relação com as matérias de

competência dessas comissões; proceder a estudos técnicos para subsidiar o

processo legislativo nas questões relacionadas com a promoção e a divulgação dos

direitos humanos, a proteção à família, à criança, ao adolescente e ao idoso; a defesa

e a promoção do trabalho e a integração social do portador de deficiência, com a

política de segurança pública e com propostas de ação legislativa da Comissão de

Participação Popular.

1.3.4 – Gerência de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Socioeconômico

Prestar consultoria e assessoria técnicas às Comissões de Meio Ambiente e

Recursos Naturais, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de Turismo, Indústria,

Comércio e Cooperativismo e às comissões temporárias cujo objeto tenha relação

com as matérias de competência dessas comissões; proceder a estudos técnicos

para subsidiar o processo legislativo nas questões relacionadas com o meio

ambiente, a política agropecuária e agroindustrial, o turismo, a indústria, o comércio e

o cooperativismo e com as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento

socioeconômico do Estado.

1.3.5 – Gerência de Análise de Processos

Prestar consultoria e assessoria técnicas à Comissão de Constituição e Justiça e às

demais comissões competentes para apreciar as proposições que tratem de

alienação de bens imóveis, declaração de utilidade pública e de denominação de

próprios públicos; proceder a estudos técnicos para subsidiar o processo legislativo

nas questões relacionadas à alienação de bens imóveis, à denominação de próprios

públicos e aos projetos de declaração de utilidade pública.

1.3.6 – Gerência de Direito Constitucional e Administrativo

Prestar consultoria e assessoria jurídicas às Comissões de Constituição e Justiça,

de Administração Pública, de Assuntos Municipais e Regionalização e de Defesa do
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Consumidor e do Contribuinte; proceder a estudos técnicos para subsidiar o processo

legislativo nas questões relacionadas com o Direito Constitucional, Administrativo,

Municipal, Tributário, Eleitoral e do Consumidor.

1.3.7 – Gerência de Economia e Finanças, Transporte, Comunicação e Obras

Públicas

Prestar consultoria e assessoria técnicas às Comissões de Fiscalização Financeira

e Orçamentária e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas; elaborar estudos

técnicos sobre a repercussão financeira e orçamentária das proposições em

tramitação na Assembleia Legislativa, sobre a comprovação de existência e

disponibilidade de receita e sobre matérias relativas aos sistemas financeiro e

tributário; elaborar estudos técnicos sobre a política estadual de planejamento,

gerenciamento, construção e manutenção dos sistemas de transporte rodoviário,

ferroviário, hidroviário e aeroviário; a política de ordenação e exploração dos serviços

de transporte intermunicipal; a política de concessão e funcionamento dos terminais e

vias de transporte; a política de informática, automação e comunicação e outros

assuntos relacionados a obras públicas, meios de comunicação social, liberdade de

imprensa e segurança de trânsito; supervisionar as atividades de acompanhamento e

fiscalização exercidas por meio do Armazém Siafi, do Siafi e de outros instrumentos

que venham a ser adotados.

1.3.8 – Gerência de Acompanhamento da Execução Orçamentária do Estado

Prestar consultoria e assessoria técnicas à Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária; elaborar estudos técnicos para subsidiar o processo legislativo nos

projetos de natureza orçamentária, especialmente o Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado, o Plano Plurianual de Ação Governamental, a Lei de

Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual; supervisionar as atividades de

acompanhamento e fiscalização exercidas por meio do Armazém Siafi, do Siafi e de

outros instrumentos que venham a ser adotados.

1.3.9 – Gerência de Acompanhamento e Avaliação de Políticas Públicas

Propor metodologia específica para o acompanhamento e a avaliação de políticas

públicas pela Gerência-Geral de Consultoria Temática; elaborar estudos técnicos

sobre matérias relativas ao gasto público, ao sistema de planejamento, à execução
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de políticas públicas e à fiscalização de investimentos no Estado, desenvolvendo e

aprimorando os mecanismos de avaliação dessas matérias; elaborar estudos técnicos

para subsidiar o processo legislativo em matérias de maior relevância e impacto

sobre as políticas públicas desenvolvidas no Estado, as quais demandem uma

metodologia específica e equipe multidisciplinar para o adequado tratamento da

questão; acompanhar e supervisionar a tramitação dos projetos e trabalhos técnicos

de natureza orçamentária e acompanhar a execução do Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado, do Plano Plurianual de Ação Governamental, da Lei de

Diretrizes Orçamentária e da Lei Orçamentária Anual; acompanhar, por meio do

Armazém Siafi, do Siafi e de outros instrumentos que venham a ser adotados, a

implementação das políticas públicas no Estado de Minas Gerais; atuar em parceria

com as demais gerências operacionais da Gerência-Geral de Consultoria Temática

para subsidiar o processo legislativo nas questões relacionadas com as políticas

públicas pertinentes.

1.4 – Gerência-Geral de Taquigrafia e Publicação – GTP

Proceder ao registro das reuniões de Plenário e de comissões e de eventos

institucionais; coordenar a elaboração de roteiros de reuniões de comissões, visando

ao registro taquigráfico; alimentar o Banco de Pronunciamentos e o Banco de Dados

Comissão; atuar em parceria com a Imprensa Oficial do Estado; coordenar os

serviços de revisão de documentos político-parlamentares e de matérias institucionais

a serem publicadas no “Minas Gerais - Diário do Legislativo”; responsabilizar-se pela

composição dos Anais da Assembleia Legislativa; manter a equipe interna integrada e

atualizada, com vistas a alcançar os objetivos da gerência; atuar em parceria com os

demais órgãos da Assembleia Legislativa, visando agilizar e desburocratizar o

processo de tomada de decisão; imprimir modernidade na dinâmica dos sistemas,

métodos e processos de trabalho vinculados à gerência.

1.4.1 – Gerência de Taquigrafia

Coordenar as atividades de apoio técnico-operacional ao registro de reuniões de

Plenário e de comissões e de eventos de interesse da Assembleia, que abrangem a

elaboração de roteiro, o apanhamento taquigráfico, a digitação e a revisão de

pronunciamentos; alimentar o Banco de Pronunciamentos e o Banco de Dados
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Comissão, para fins de recuperação de informações relativas a pronunciamentos;

fornecer cópia de notas taquigráficas de reuniões de Plenário e de comissões aos

interessados.

1.4.2 – Gerência de Revisão e Publicação

Coordenar as atividades de apoio técnico-operacional à divulgação oficial dos

trabalhos legislativos no “Minas Gerais - Diário do Legislativo”, que abrangem os

serviços de revisão, digitação e conferência das matérias a serem publicadas;

encaminhar a matéria informatizada, para fins de publicação, à Imprensa Oficial;

proceder à medição e à conferência das matérias publicadas, para comprovação e

avaliação do custo financeiro; proceder à preparação técnica e à composição dos

Anais da Assembleia Legislativa.

1.5 – Gerência-Geral de Projetos Institucionais – GPI

Planejar e organizar eventos institucionais na Capital e no interior do Estado,

destinados a colher subsídios para ações legislativas e executivas vinculadas aos

temas em discussão; sistematizar os resultados dos eventos, por meio de

documentos que contenham as propostas aprovadas em reunião plenária dos

participantes; fornecer subsídios, juntamente com a Gerência-Geral de Consultoria

Temática, a ações legislativas das comissões permanentes da Casa, em especial às

relacionadas com proposições originadas de propostas aprovadas em seminários e

fóruns técnicos; revisar e editar o conteúdo básico das exposições e debates de

fóruns técnicos e seminários, para fins de publicação; acompanhar, juntamente com a

Gerência-Geral de Consultoria Temática e a comissão de representação dos fóruns

técnicos e seminários legislativos, os desdobramentos das propostas aprovadas

nesses eventos; planejar e organizar, anualmente, juntamente com a Gerência-Geral

de Consultoria Temática, audiências públicas de avaliação e revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental; manter, em parceria com outros setores da Casa,

o Sistema de Informações do Cadastro Institucional e participar de sua gestão, sob

coordenação do Comitê Gestor do referido sistema; executar o Projeto Memória

Política de Minas, que consiste em pesquisa histórica, elaboração de roteiros e

tomada de depoimentos de políticos que se destacaram na vida pública do Estado;

revisar, atualizar e reeditar o Dicionário Biográfico de Minas Gerais – Período
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Republicano – 1889-1991, publicado pela Assembleia Legislativa em convênio com a

UFMG, em 1994; elaborar a “Revista do Legislativo”, juntamente com a Gerência-

Geral de Imprensa e Divulgação, a Gerência-Geral de Consultoria Temática e a

Escola do Legislativo; manter a equipe interna integrada e atualizada, com vistas a

alcançar os objetivos da gerência; imprimir modernidade na dinâmica dos sistemas,

métodos e processos de trabalho vinculados à Gerência; atuar em parceria com os

demais órgãos da Assembleia Legislativa, visando a agilizar e desburocratizar o

processo de tomada de decisão.

1.5.1 – Gerência de Acompanhamento Logístico de Eventos

Auxiliar a GPI no planejamento e na organização de eventos institucionais na

Capital e no interior do Estado; responsabilizar-se pelo controle das ações

administrativas internas e das atividades operacionais relacionadas com a

organização e a realização de reuniões de trabalho internas ou com a participação de

parceiros externos; colaborar com a GPI na supervisão da equipe operacional,

contribuindo para a sua integração e atualização, de forma a atingir os objetivos

institucionais do setor.

1.6 – Gerência-Geral de Documentação e Informação – GDI

Atender às demandas de informações decorrentes da atividade institucional da

Assembleia Legislativa, por meio do acesso, da organização e da disseminação de

informações internas e externas em diferentes suportes; atender às necessidades de

pesquisas de interesse do público externo; manter disponíveis e atualizados os

bancos de dados referentes à legislação estadual, à tramitação de proposições na

Assembleia Legislativa e aos pronunciamentos de Deputados; responsabilizar-se, em

parceria com a GID e a GSI, pela manutenção e pela atualização da página da

Assembleia na internet; coordenar o desenvolvimento de atividades e projetos

referentes à identificação, à organização e à divulgação de informações e

documentos sobre a memória institucional; manter a equipe interna integrada e

atualizada, com vistas a alcançar os objetivos da Gerência; atuar em parceria com os

demais órgãos da Assembleia Legislativa, visando a agilizar e desburocratizar o

processo de tomada de decisão; imprimir modernidade na dinâmica dos sistemas,

métodos e processos de trabalho vinculados à gerência.
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1.6.1 – Gerência de Biblioteca

Responsabilizar-se pela gestão do acervo da Biblioteca Deputado Camilo Prates,

da Assembleia Legislativa; promover o desenvolvimento do acervo bibliográfico, por

meio das atividades de seleção e aquisição de publicações; executar o

processamento técnico da coleção, a partir de análise, catalogação, classificação,

indexação e organização de publicações e informações; manter disponível e

atualizado o banco de dados do acervo da Biblioteca; manter, na página da

Assembleia na internet, informações atualizadas sobre a Biblioteca; responsabilizar-

se pela normalização e pelo registro legal das publicações da Assembleia Legislativa.

1.6.2 – Gerência de Memória Institucional

Manter o arquivo de documentos oriundos das atividades finalísticas da Assembleia

Legislativa, controlando seu recebimento e organização, com vistas a preservar a

memória institucional e assegurar ao usuário serviços de consulta e de fornecimento

de cópias; coordenar o desenvolvimento de atividades e projetos referentes a

identificação, organização e divulgação de informações e documentos sobre a

memória institucional; responsabilizar-se pela restauração, pela organização, pela

conservação e pela divulgação do acervo histórico; elaborar publicações com vistas à

divulgação da história do Legislativo mineiro; promover ações com vistas a possibilitar

o acesso remoto aos documentos históricos.

1.6.3 – Gerência de Acompanhamento das Atividades Legislativas

Manter disponíveis e atualizados bancos de dados contendo informações referentes

à tramitação de proposições e às atividades das comissões permanentes e

temporárias da Assembleia Legislativa; proceder à distribuição das matérias em

tramitação entre os órgãos envolvidos no processo legislativo; acompanhar e divulgar

o histórico das comissões especiais e parlamentares de inquérito.

1.6.4 – Gerência de Referência Legislativa

Manter disponíveis e atualizados os bancos de dados referentes à legislação

estadual e aos pronunciamentos parlamentares; divulgar as possibilidades de acesso

ao banco de dados de normas jurídicas, por meio da internet; divulgar, de modo

contínuo e sistemático, a produção normativa da Assembleia Legislativa; prestar

assessoria e oferecer treinamento a setores da Assembleia Legislativa e a órgãos
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externos no que se refere ao planejamento e à manutenção de bancos de dados,

bem como aos métodos de organização de documentos e informações; manter

disponível e atualizado vocabulário controlado para representação de assuntos nos

bancos de dados institucionais; colaborar na identificação, na organização, na

atualização e na divulgação de informações sobre os Municípios mineiros; colaborar

com o processo de organização e consolidação da legislação estadual, por meio da

atualização dos textos das normas jurídicas do Estado; proceder à atualização, à

indexação e à publicação de textos legislativos básicos, em especial os da

Constituição Federal, da Constituição Estadual e do Regimento Interno; elaborar

publicações com vistas à divulgação de temas da legislação do Estado de Minas

Gerais.

1.6.5 – Gerência de Atendimento ao Usuário

Atender às demandas de informações de interesse dos públicos interno e externo,

especialmente aquelas relacionadas com o Poder Legislativo, por meio de acesso a

bancos de dados; atender a consultas e pesquisas de usuários da Biblioteca

Deputados Camilo Prates; controlar o serviço de circulação do acervo da Biblioteca;

garantir a adequada utilização e a manutenção do espaço físico da Biblioteca, bem

como assegurar a integridade material do acervo; fornecer cópias de documentos da

Biblioteca e do Arquivo; preparar e distribuir avulsos de proposições legislativas

relacionadas com as questões orçamentárias do Estado, conforme o disposto no

Regimento Interno da Assembleia Legislativa.

2 – Diretoria de Comunicação Institucional – DCI

2.1 – Gerência-Geral de Imprensa e Divulgação – GID

Manter relacionamento da Assembleia Legislativa com cada segmento da

sociedade, por intermédio da utilização dos meios de comunicação e das técnicas e

práticas de jornalismo, publicidade e “marketing”, garantindo a disseminação de

informações precisas sobre as atividades do Poder Legislativo e a efetiva interação

desses segmentos com a instituição, incluindo o público interno; responsabilizar-se

pela produção e pela distribuição de informações para segmentos específicos –

imprensa, público externo e interno – garantindo eficácia à comunicação da instituição

com seus servidores e com a sociedade; elaborar a “Revista do Legislativo”,



____________________________________________________________________________
2523

juntamente com a Gerência-Geral de Projetos Institucionais e a Gerência-Geral de

Consultoria Temática; responsabilizar-se pela criação, pela revisão, pela formatação

e pela edição gráfica das publicações da área e de todo o material impresso

necessário às atividades da Casa; responsabilizar-se, em parceria com as Gerências-

Gerais de Sistemas de Informações e de Documentação e Informação, pela

manutenção e pela atualização da página da Assembleia Legislativa na internet;

manter e atualizar o Banco de Fotografias da Assembleia Legislativa – Banfoto –;

responsabilizar-se pelas sinalizações interna e externa das dependências da

Assembleia Legislativa; manter a equipe interna integrada e atualizada, com vistas a

alcançar os objetivos da Gerência; atuar em parceria com os demais órgãos da

Assembleia Legislativa, visando a agilizar e desburocratizar o processo de tomada de

decisão; imprimir modernidade na dinâmica dos sistemas, dos métodos e dos

processos de trabalho vinculados à Gerência.

2.1.1 – Gerência de Comunicação Visual

Responsabilizar-se pela programação visual, pela criação, pela edição gráfica e

pela revisão das seguintes publicações: “Revista do Legislativo”, “Parceria”, “Boletim

da Secretaria”, “Assembleia Informa”, bem como de livros, convites, cartões,

formulários e outros impressos; revisar textos de convites, cartões, placas e

correspondências e similares; criar, compor e produzir a arte-final das logomarcas,

dos impressos, dos anúncios publicitários e das publicações oficiais da Casa;

atualizar as sinalizações interna e externa das dependências da Assembleia

Legislativa; proceder à criação e à manutenção de páginas da Assembleia Legislativa

na internet.

2.1.2 – Gerência de Jornalismo

Proceder à divulgação e à cobertura dos eventos institucionais; redigir artigos,

editoriais e noticiário variados, de interesse da Assembleia Legislativa, para jornal,

rádio e televisão; prestar assessoria, na sua área de competência, ao Presidente e a

outras autoridades da Assembleia Legislativa; elaborar e distribuir informações

relativas aos eventos institucionais realizados pela Casa para segmentos específicos

– imprensa, públicos externo e interno; manter e alimentar o Sistema de Circulação

de Textos com matérias de cunho jornalístico; alimentar e atualizar, em parceria com
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as Gerências-Gerais de Sistemas de Informações e de Documentação e Informação,

a página da Assembleia na internet; responsabilizar-se pela publicação do

“Assembleia Informa”, da “Revista do Legislativo”, do jornal “Parceria”, do “Boletim da

Secretaria” e de outras publicações do interesse da Assembleia; manter e atualizar o

Banco de Fotografias da Assembleia Legislativa – Banfoto –; preparar e executar

projetos de comunicação para divulgação dos eventos institucionais; preparar e

executar o projeto de comunicação interna da Assembleia Legislativa; atuar, em

parceria com outros setores da Assembleia Legislativa, na divulgação de ações e na

implementação de decisões, na promoção de campanhas, no âmbito da comunicação

interna; agendar e acompanhar as entrevistas coletivas realizadas na Assembleia

Legislativa; preparar e atualizar o “mailing” de imprensa; acompanhar o processo de

redenciamento de jornalistas para cobertura das atividades da Assembleia Legislativa

e fornecer-lhes apoio no desenvolvimento de suas atividades.

2.2 – Gerência-Geral de Relações Públicas e Cerimonial – GRPC

Criar e consolidar canais de relacionamento entre a Assembleia e seus públicos e

promover a imagem institucional com base no planejamento estratégico de

comunicação, por meio dos instrumentos de relações públicas, cerimonial,

“marketing” institucional, publicidade e propaganda; coordenar ações de

planejamento do relacionamento da Assembleia com o público em geral e ações

comunicativas específicas para a integração do público interno; promover a

integração das diversas áreas de comunicação da Assembleia; planejar campanhas

institucionais de informação, integração, conscientização e motivação dirigidas aos

públicos estratégicos e à formação da opinião pública e coordenar pesquisas de

opinião pública para fins institucionais; coordenar e orientar as agências de

publicidade e propaganda na elaboração de campanhas; coordenar as atividades de

cerimonial da Assembleia, especialmente quanto ao assessoramento a autoridades

em visita oficial à Assembleia ou presentes a eventos oficiais internos ou externos, à

Mesa, à Presidência e à Secretaria da Assembleia e aos Conselhos das Medalhas do

Mérito Legislativo, da Ordem do Mérito Funcional, da Inconfidência e de Santos

Dumont; coordenar o planejamento, a organização e a realização de solenidades e

recepções oficiais e, em particular, as solenidades de posse do Governador do
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Estado e dos Deputados e a Central de Recepção dos Novos Parlamentares;

desenvolver ações voltadas para a formação de redes de relacionamento

interinstitucional entre os Poderes Legislativos; orientar ações necessárias ao

atendimento de demandas institucionais de Vereadores e assessores das câmaras

municipais e o compartilhamento de informações e experiências do Poder Legislativo,

inclusive demandas de capacitação, em parceria com a Escola do Legislativo;

centralizar as demandas referentes às câmaras municipais encaminhadas aos

setores da Assembleia Legislativa e manter conhecimento sistematizado, a fim de

subsidiar as ações da Assembleia Legislativa no interior do Estado; responsabilizar-

se pelo Centro de Atendimento ao Cidadão – CAC –, pelo Sistema de Informações do

Cadastro Institucional, pelo Fale com as Comissões e pela Livraria do Legislativo;

alimentar o banco de dados de “marketing” da Assembleia com vistas a administrar o

relacionamento institucional com os diversos segmentos de públicos; coordenar o

processo de prestação de informações ao público relacionadas com as atividades do

Poder Legislativo, o recebimento de inscrições e a confirmação de presença em

eventos institucionais e solenes; planejar, organizar e manter atualizado o cadastro

de endereçamento de autoridades, técnicos, especialistas e setores organizados da

sociedade civil, por meio do CAC; autorizar a afixação de cartazes e faixas, bem

como a exposição de material de divulgação na Assembleia; coordenar o

planejamento e a organização do Espaço Político-Cultural, incluindo o planejamento e

a organização de exposições e feiras artísticas e culturais; responsabilizar-se pela

cessão dos espaços do Teatro, da Galeria de Arte e da Tribuna Popular e prover a

infraestrutura necessária à realização de eventos como debates, palestras, eventos

da Escola do Legislativo, eventos institucionais, reuniões das comissões, audiências

públicas, reuniões de gabinetes, gravações da TV Assembleia e outros; coordenar o

funcionamento e a ação integrada entre Gerência de Relações Públicas, Cerimonial,

Centro de Atendimento às Câmaras – Ceac –, Centro de Atendimento ao Cidadão –

CAC –, Espaço Político-Cultural Gustavo Capanema e Salão Oficial, nas suas

atribuições específicas; coordenar e prestar apoio logístico, em parceria com a GSI,

na divulgação do resultados das eleições; prestar informações, por meio do CAC,

relacionadas com as atividades do Poder Legislativo e orientar e encaminhar o
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público em visita à Assembleia Legislativa; planejar, organizar e manter atualizado o

cadastro de endereçamento de autoridades, técnicos, especialistas e setores

organizados da sociedade civil, por meio do CAC; atuar em parceria com os demais

órgãos da Assembleia, visando agilizar e desburocratizar o processo de tomada de

decisão; manter a equipe interna integrada e atualizada, com vistas a alcançar os

objetivos da gerência; imprimir modernidade na dinâmica dos sistemas, métodos e

processos de trabalho vinculados à gerência.

2.2.1 – Gerência de Relações Públicas

Elaborar diagnósticos de comunicação para projetos especiais e para assessorar a

Diretoria de Comunicação Institucional; planejar, organizar, dirigir e monitorar as

ações e providências relativas a infraestrutura e logística dos eventos solenes e

institucionais, incluindo a definição dos públicos-alvo e a escolha de estratégias e

ferramentas de comunicação para acioná-los; avaliar a satisfação do público com

relação aos eventos institucionais; prestar assessoria de relações públicas nos

eventos realizados pela Assembleia Legislativa na Capital e no interior; desenvolver a

comunicação das atividades de interiorização da Assembleia, por meio de ações de

relacionamento e acompanhamento com os públicos participantes; planejar, redigir e

editar peças gráficas dirigidas aos diversos segmentos de público; planejar, junto com

outros setores da Assembleia, a Central de Recepção dos Novos Parlamentares e

coordenar a execução das atividades de contato, apresentação e acompanhamento

dos novos Deputados até a posse; planejar e executar, junto com o cerimonial, as

solenidades de posse do Governador e dos Deputados; planejar e executar

pesquisas de opinião pública para fins institucionais; consolidar e divulgar a agenda

institucional da Assembleia Legislativa.

2.2.2 – Gerência de Publicidade

Avaliar, propor e desenvolver ações de publicidade e “marketing” da Assembleia

Legislativa, em parceria com outros setores da Casa; realizar estudos, orientar

agências de publicidade e propaganda e assessorar as diversas áreas da Assembleia

na elaboração de campanhas; supervisionar a adequação das mensagens aos

diversos segmentos da sociedade, aos quais será destinada a comunicação;

identificar os meios de comunicação disponíveis e propor os melhores veículos de
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informação a serem utilizados em campanhas publicitárias; orientar a elaboração de

pesquisas de opinião, quantitativas ou qualitativas, com vistas a subsidiar a criação

publicitária; orientar atividades de redação, ilustração e produção de materiais de

natureza informativo-publicitária; promover, por meio de ações de propaganda,

eventos institucionais ou de interesse institucional; avaliar resultados das ações de

propaganda, subsidiando a DCI e a GRPC no processo de reorientação das ações de

comunicação da Assembleia Legislativa; avaliar e aprovar peças publicitárias de

lançamento e divulgação de produtos e serviços diversos; apurar e avaliar os

resultados das ações de sua área, para identificar e solucionar problemas, obstruções

e necessidades de adaptações, definir e adotar novas estratégias de atuação, além

de repassar dados e informações solicitados.

2.2.3 – Gerência de Relações Institucionais

Constituir uma rede de relacionamento interinstitucional entre os Poderes

Legislativos municipais, estadual e federal; oferecer aos Vereadores e Assessores

das câmaras municipais o atendimento de demandas institucionais e o

compartilhamento de informações e experiências do Poder Legislativo; manter

conhecimento sistematizado relativo às câmaras municipais, a fim de subsidiar as

ações da Assembleia Legislativa no interior do Estado; coordenar e acompanhar

demandas referentes às câmaras municipais encaminhadas aos diversos setores da

Assembleia Legislativa; elaborar pesquisas, sistematização de dados e diagnósticos

de assuntos relacionados às câmaras municipais; planejar e propor cursos de

qualificação a Vereadores e servidores das câmaras municipais, em parceria com a

Escola do Legislativo; produzir material educativo para as câmaras municipais e

divulgar iniciativas exemplares e inovadoras das câmaras municipais.

2.2.4 – Gerência de Cerimonial

Prestar assessoria ao Presidente e aos demais membros da Mesa da Assembleia

ou a outro representante indicado pelo Presidente em eventos institucionais e

reuniões especiais, procedendo à composição da mesa de honra e fazendo cumprir

as normas de cerimonial, observando a ordem de precedência prevista no Decreto nº

70.274, de 9 março de 1972; responsabilizar-se pelo receptivo de autoridades nos

eventos institucionais e nas reuniões especiais; planejar e executar o
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acompanhamento do Presidente da Assembleia, seu representante legal ou outro por

ele indicado em cerimônias, solenidades, visitas ou outros eventos institucionais

externos; planejar e executar, em parceria com os demais setores da GRPC, as

solenidades de entrega da Ordem do Mérito Legislativo, a posse dos Deputados e do

Governador; proceder à composição da mesa de honra e prestar assessoria nas

etapas de interiorização de eventos institucionais; prestar assessoria ao Presidente

em eventos institucionais no interior e em outros Estados, especialmente nas

solenidades de entrega das Medalhas da Inconfidência, JK, Santos Dumont e Teófilo

Otôni; planejar e executar a recepção de delegações estrangeiras em visita à

Assembleia; assessorar outros setores quanto às regras de cerimonial e protocolo;

responsabilizar-se pela produção dos retratos dos Presidentes da Assembleia

Legislativa, bem como planejar e executar a sua inauguração na galeria do Salão

Nobre.

3 – Diretoria de Rádio e Televisão – DTV

3.1 – Gerência-Geral de Rádio e Televisão – GTV

Coordenar as ações de criação, produção e veiculação de peças audiovisuais e

radiofônicas para compor a programação dos veículos eletrônicos de comunicação de

massa da Assembleia Legislativa, assim entendidos como a Rádio e a Agência de

Rádio Assembleia, a TV Assembleia e a página da Assembleia na internet; coordenar

o trabalho integrado de jornalismo e de programação dos meios de comunicação

eletrônica da Assembleia; supervisionar a cobertura ao vivo e gravada das reuniões

da Assembleia Legislativa e dos eventos institucionais; instituir controle sobre o

parque de equipamentos da DTV, mantendo-o atualizado e conservado; propor

medidas de capacitação profissional dos servidores, de forma a manter a equipe

atualizada quanto aos conhecimentos técnico, operacional e informacional

necessários à consecução dos objetivos da GTV; atuar em parceria com os demais

órgãos da Secretaria da Assembleia, visando agilizar o processo de tomada de

decisão, no tocante à programação dos veículos de comunicação eletrônica da

Assembleia; manter contato e propor parcerias com outros órgãos e poderes públicos

e privados em torno de projetos, ações e produtos de audiovisual que agreguem valor

à programação dos veículos de comunicação eletrônica da Assembleia; manter a
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equipe interna integrada e atualizada, com vistas a alcançar os objetivos da Gerência;

atuar em parceria com os demais órgãos da Assembleia Legislativa, visando agilizar

e desburocratizar o processo de tomada de decisão; imprimir modernidade na

dinâmica dos sistemas, métodos e processos de trabalho vinculados à Gerência.

3.1.1 – Gerência de Reportagem

Coordenar os setores de produção e de reportagem da TV Assembleia; planejar a

cobertura dos eventos institucionais, elaborando a escala e definindo as equipes de

trabalho para o cumprimento da pauta; orientar as equipes de reportagem, indicando-

lhes as reuniões que serão gravadas e as que serão apresentadas ao vivo; participar

da reunião de pauta, comunicando o andamento da cobertura dos eventos e as

eventuais alterações na escala das equipes de reportagem; supervisionar a equipe de

produção, em seu trabalho de apuração, estabelecendo vínculo com as decisões

tomadas na reunião de pauta; solicitar imagens a outras emissoras, sempre que

necessário; deslocar as equipes de reportagem de acordo com a demanda e as

prioridades definidas pela administração da Assembleia; supervisionar o trabalho de

reportagem, cuidando para manter coerência, precisão e qualidade de informação em

todas as fases de produção, da apuração à edição do material; certificar-se da

organização do material de reportagem e da correta identificação pelos repórteres

das fitas usadas na reportagem; propor treinamento para as equipes de reportagem;

zelar pelo comportamento e conduta ética dos profissionais no exercício de suas

atividades, com especial atenção para a postura no interior dos ambientes de reunião

parlamentar.

3.1.2 – Gerência de Edição

Coordenar os setores de edição, arte, programação, exibição e documentação da

TV Assembleia; elaborar a escala de trabalho dos servidores e a escala de utilização

das ilhas de edição e do estúdio; definir o horário de gravação e de edição dos

programas e demais produtos audiovisuais da grade da TV Assembleia, de acordo

com as prioridades estabelecidas pela administração da Casa; acompanhar a

discussão da pauta e a definição dos convidados de todos os programas e produtos

audiovisuais da grade da TV Assembleia; propor treinamento para as equipes; manter

atualizado o Centro de Documentação – Cedoc –, cuidando do suprimento de dados
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e imagens; estabelecer o fluxo interno e externo de fitas, da reportagem até o Cedoc

e deste até a edição; planejar a grade de programas da TV Assembleia; supervisionar

o trabalho do controle-mestre da TV Assembleia, conferindo a qualidade técnica do

material a ser exibido, desde a gravação até a exibição; fiscalizar, junto à edição, o

cumprimento dos objetivos propostos para a realização do trabalho, desde a pauta

até a finalização.

3.1.3 – Gerência de Rádio

Coordenar o serviço interno de rádio, elaborando a escala dos servidores, os

boletins informativos e demais produtos jornalísticos, com foco na comunicação

interna, em sintonia com a DTV e a DCI; distribuir entre os locutores as rádios que

recebem o boletim ao vivo; lançar os arquivos de áudio na página da Assembleia na

internet; acompanhar os boletins de rádio, orientando as reportagens e as gravações

de entrevistas; supervisionar o trabalho dos locutores e o atendimento às rádios do

interior; manter organizados os arquivos de áudio e a página da Rádio Assembleia na

internet, incluindo orientações e informações por escrito sobre novos produtos e

serviços oferecidos às emissoras de rádio; enviar os arquivos gravados para as

rádios parceiras, por meio eletrônico; pesquisar o índice de satisfação das rádios

quanto aos boletins enviados e ao atendimento dos locutores; propor serviços, ações

e promoções com vistas a aumentar a atenção e a audiência dos sistemas de rádio,

colaborando para a divulgação dos atos da Assembleia Legislativa; acompanhar o

projeto de instalação da Rádio Assembleia; propor a programação musical,

informativa e de serviço da Rádio Assembleia; solicitar à Gerência de Manutenção e

Obras os reparos e melhorias necessários ao bom funcionamento dos sistemas de

rádio.

3.1.4 – Gerência de Manutenção de Rádio e Televisão

Acompanhar e fiscalizar o processo de instalação e manutenção dos sistemas

retransmissores dos veículos de comunicação eletrônica da Assembleia, dentro e fora

da sede do Poder Legislativo; visitar os locais indicados para instalação dos sistemas

retransmissores da TV Assembleia, propondo as adequações necessárias;

estabelecer a interlocução entre a DTV, a Gerência de Engenharia e os parceiros do

processo de instalação e expansão dos veículos de comunicação eletrônica;
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supervisionar a assinatura de convênios e contratos decorrentes da expansão e

manutenção dos sistemas retransmissores; fiscalizar o serviço terceirizado de

manutenção preventiva e corretiva do parque de equipamentos da TV Assembleia,

interno e externo; providenciar junto às empresas prestadoras de serviço a

documentação necessária para efetuar o pagamento dos serviços contratados de

manutenção; manter interlocução com prefeituras e câmaras de Municípios em que

houver retransmissores da TV Assembleia, visando obter apoio para serviços e

informações sobre sistemas instalados.

4 – Diretoria de Recursos Humanos – DRH

4.1 – Gerência-Geral de Gestão de Recursos Humanos – GRH

Prestar suporte técnico à DRH no planejamento e na gestão de recursos humanos;

desenvolver ações de gestão de recursos humanos na Assembleia Legislativa;

acompanhar, em parceria com outros setores da Assembleia, a aplicação dos

mecanismos de avaliação setorial, de avaliação de desempenho e de

desenvolvimento na carreira, bem como propor medidas com vistas a seu

aprimoramento; coordenar os processos de suprimento de pessoal na Assembleia,

tais como seleção, concurso público, lotação setorial e remanejamento de servidores;

prestar suporte técnico aos titulares dos órgãos da Assembleia Legislativa em ações

que resultem no desenvolvimento e na integração de suas equipes de trabalho;

orientar e acompanhar o servidor quanto a questões socioeconômicas; atuar em

parceria com os demais órgãos da Assembleia visando à integração de novos

servidores, em especial durante o estágio probatório; atuar em parceria com outros

setores da Assembleia na concepção e no desenvolvimento de programas de

promoção da saúde e da qualidade de vida para Deputados e servidores.

4.1.1 – Gerência de Desenvolvimento Funcional

Realizar, em parceria com os demais órgãos da Assembleia Legislativa, o

diagnóstico da necessidade de aprimoramento de servidores e das equipes de

trabalho, bem como de desenvolvimento de pessoal, implementando ações com

vistas ao atendimento das demandas detectadas; acompanhar a aplicação dos

mecanismos de avaliação de desempenho e de desenvolvimento na carreira,

propondo medidas com vistas ao aperfeiçoamento de técnicas e procedimentos
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envolvidos; prestar suporte técnico aos titulares dos órgãos da Assembleia Legislativa

nas ações que resultem no desenvolvimento e na integração de suas equipes de

trabalho; auxiliar os titulares dos órgãos na análise das solicitações de abertura de

processo de auxílio à formação profissional; operacionalizar o encaminhamento de

servidores para participação em cursos e eventos externos; atuar, em parceria com

os outros setores da Assembleia, para a integração de novos servidores, em especial

durante o estágio probatório; operacionalizar o sistema de avaliação do servidor em

período de estágio probatório e oferecer suporte técnico aos titulares dos órgãos

quanto aos procedimentos envolvidos.

4.2 – Gerência-Geral de Administração de Pessoal – GPE

Manter os registros funcionais de Deputados e servidores e expedir certidões e

títulos declaratórios de direito; dar posse aos servidores da Secretaria da Assembleia

Legislativa; controlar o quantitativo de cargos de carreira, de cargos em comissão de

recrutamento limitado ou de recrutamento amplo, bem como de funções gratificadas;

controlar o processamento e a expedição de folhas de pagamento e de guias relativas

aos descontos efetuados; apurar a contagem de tempo de Deputados e servidores;

conceder os benefícios a que têm direito os Deputados e os servidores; promover o

atendimento e a orientação dos servidores da Assembleia Legislativa, por meio da

Central de Atendimento e Orientação de Pessoal – Caop –; responder pelas

atividades administrativas do Fundo de Apoio Habitacional da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais – Fundhab – em parceria com a Gerência-Geral de Saúde

e Assistência; operacionalizar os sistemas de carreira, de avaliação de desempenho,

de auxílio-educação, de auxílio à formação profissional e de estágio

profissionalizante; instruir e analisar processos funcionais; organizar a legislação de

pessoal; elaborar os manuais de orientação de direitos e deveres funcionais; manter a

equipe interna integrada e atualizada, com vistas a alcançar os objetivos da gerência;

atuar em parceria com os demais órgãos da Assembleia, visando agilizar o processo

de tomada de decisão; imprimir modernidade à dinâmica dos sistemas, métodos e

processos de trabalho vinculados à GPE.

4.2.1 – Central de Atendimento e Orientação de Pessoal – Caop

Atender e orientar os servidores e seus dependentes quanto aos direitos, às
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vantagens e aos benefícios inerentes aos servidores; promover o processamento do

protocolo-geral da Gerência-Geral de Administração de Pessoal; promover o

processamento do auxílio-educação; emitir declarações funcionais; proceder ao

controle, à inclusão e à exclusão de beneficiários em plano de saúde; providenciar a

confecção de crachás e carteiras de assistência complementar do titular e de seus

dependentes; promover o processamento do auxílio habitacional, por intermédio do

Fundo de Apoio Habitacional da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais –

Fundhab.

4.2.2 – Gerência de Registros Funcionais

Promover o controle e o processamento da estrutura de cargos dos gabinetes

parlamentares; emitir atos oficiais relativos aos servidores; dar posse aos servidores

da Secretaria da Assembleia Legislativa; promover o cadastramento de servidores no

Pasep; proceder ao controle do quantitativo de cargos em comissão e funções

gratificadas e dos requisitos para sua ocupação; efetuar o processamento de férias

regulamentares; manter atualizados os registros de dados pessoais e funcionais dos

servidores; proceder ao arquivamento de documentação de servidores; efetuar o

processamento de estágio profissionalizante na Assembleia Legislativa; efetuar o

processamento da avaliação de desempenho e dos benefícios da carreira do

servidor.

4.2.3 – Gerência de Contagem de Tempo e Aposentadoria

Efetuar o processamento de adicionais por tempo de serviço e de férias-prêmio;

emitir títulos declaratórios de direitos e certidões de tempo de serviço; processar a

aposentadoria de servidores; emitir levantamentos funcionais para fins de direito;

proceder à averbação de tempo de serviço e de contribuição.

4.2.4 – Gerência de Pagamento

Elaborar as folhas de pagamento de Deputados e servidores; processar e analisar

os registros de frequência, com a apuração de descontos e reembolsos; proceder aos

descontos e às consignações autorizadas legalmente; emitir contracheques; fornecer

dados relativos a ganhos de pessoal para fins de declaração de rendas e benefícios;

emitir relatórios funcionais.

4.2.5 –Gerência de Instrução e Análise de Processos Funcionais
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Acompanhar, pesquisar, selecionar, catalogar e manter atualizada a legislação, a

jurisprudência, a doutrina e os atos administrativos específicos de pessoal;

assessorar a DRH e a GPE na análise e na aplicação da legislação relativa a pessoal,

bem como na elaboração de minutas de normas em parceria com a Gerência-Geral

de Planejamento e Normatização; manter, indexar e atualizar, em banco de dados,

atos normativos relativos à administração de pessoal; elaborar manuais de orientação

relativos a direitos e deveres funcionais, mantendo atualizados os itens relacionados

com o pessoal e a saúde na intranet, em parceria com a Gerência-Geral de Saúde e

Assistência; instruir e analisar processos funcionais.

4.3 – Gerência-Geral de Saúde e Assistência – GSA

Prestar, diretamente a Deputados e servidores, assistência de urgência nas áreas

médica, odontológica e de enfermagem; desenvolver programas de promoção da

saúde e prevenção de doenças; controlar e acompanhar contratos com profissionais

e instituições especializadas na área de saúde, para prestação de assistência a

Deputados, servidores e respectivos dependentes; prestar assistência psicológica e

social, com vistas à promoção da saúde e ao desenvolvimento pessoal e profissional

do servidor; propor medidas preventivas e corretivas para melhoria das condições

ambientais, de higiene e segurança do trabalho; manter a equipe interna integrada e

atualizada, com vistas a alcançar os objetivos da Gerência-Geral; atuar em parceria

com os demais órgãos da Assembleia, visando a agilizar o processo de tomada de

decisão; imprimir modernidade à dinâmica dos sistemas, dos métodos e dos

processos de trabalho vinculados à Gerência-Geral.

4.3.1 – Gerência Médica

Propor e desenvolver campanhas relacionadas com a prevenção de doenças e a

promoção da saúde de Deputados e servidores; prestar atendimento médico de

urgência a Deputados e servidores; proceder à avaliação médica periódica de

Deputados e servidores; emitir laudos especiais para fins de autorização de

tratamentos psiquiátricos, fisioterápicos e fonoaudiológicos, de cirurgia plástica

reparadora, de auxílio-enfermagem e de assistência especial; emitir laudos periciais

para fins de admissão, licença e aposentadoria de servidor e para fins de concessão

de isenção de imposto de renda a servidores inativos, quando indicado; assessorar a
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coordenação no gerenciamento dos setores de enfermagem, psicologia e assistência

social; prestar orientação técnica à Gerência de Convênios de Saúde; analisar e

auditar os custos dos procedimentos médicos, para encaminhamento à Gerência-

Geral de Finanças e Contabilidade; responsabilizar-se pelo controle de medicamentos

e material médico.

4.3.2 – Gerência de Prevenção e Acompanhamento Odontológico

Propor e implementar programas de odontologia preventiva para Deputados e

servidores; realizar perícias odontológicas, avaliando o tratamento proposto pelos

profissionais credenciados, cadastrados e outros, conferindo a sua realização e

adequação às normas do convênio; emitir laudos sobre tratamentos ortodônticos para

os profissionais credenciados;roceder à avaliação odontológica anual; realizar

exames clínicos e atender a consultas; disponibilizar tratamento preventivo para

Deputados e servidores; efetuar atendimentos odontológicos de urgência.

4.3.3 – Gerência de Convênios de Saúde

Controlar e processar o sistema de assistência médico-odontológica complementar

prestado pela Assembleia Legislativa, por intermédio de contratos firmados com

profissionais e instituições integrantes do plano de autogestão especializados na área

de saúde; controlar e acompanhar os contratos de assistência médica complementar

terceirizada; promover a análise dos custos dos procedimentos médico-odontológicos

para encaminhamento à Gerência-Geral de Finanças e Contabilidade; providenciar o

cálculo da despesa e análise financeira e contábil dos documentos para pagamento

de reembolso médico-odontológico ao servidor; fornecer comprovante de despesa

médica e odontológica do servidor, para efeito de imposto de renda; responsabilizar-

se pelo arquivamento da documentação relativa a despesas com a assistência de

saúde complementar prestada aos servidores da Assembleia; encaminhar ao INSS e

acompanhar os processos de concessão de licença e auxílio-doença dos servidores

filiados ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS.

5 – Diretoria de Infraestrutura – DIF

5.1 – Gerência-Geral de Administração de Material e Patrimônio – GMP

Processar a aquisição e a alienação de bens e a contratação de obras e serviços,

sem prejuízo das atribuições cometidas à Comissão Permanente de Licitação;



____________________________________________________________________________
2536

responsabilizar-se pela aceitação, pela guarda, pela distribuição, pela padronização e

pelo tombamento de bens; prestar apoio administrativo e de secretaria à Comissão

Permanente de Licitação; proceder à contratação de serviços de reparo do mobiliário

e de outros equipamentos; fornecer material de consumo aos órgãos da Assembleia,

mediante solicitação; manter a equipe interna integrada e atualizada, com vistas a

alcançar os objetivos da gerência; atuar em parceria com os demais órgãos da

Assembleia Legislativa, visando a agilizar e desburocratizar o processo de tomada de

decisão; imprimir modernidade na dinâmica dos sistemas, métodos e processos de

trabalho vinculados à Gerência.

5.1.1 – Gerência de Suprimentos

Proceder à aquisição de bens e à contratação de serviços com dispensa de

licitação – coleta de preços – e inexigibilidade de licitação, nos casos previstos em lei;

realizar compras e a contratação de serviços de pequeno valor e em caráter

emergencial, por intermédio da verba de Fundo Fixo de Caixa; cadastrar

fornecedores no sistema da Gerência-Geral de Finanças e Contabilidade; realizar

pesquisas de mercado; emitir ordens de compra e serviço e processos de

pagamentos oriundos de todas as formas de aquisição e contratação acima referidas,

bem como de convites, tomadas de preços e concorrências, pregões eletrônicos e

presenciais e registros de preços; alimentar e manter o sistema de compras junto à

Gerência-Geral de Sistemas de Informática; proceder ao arquivamento dos processos

de dispensa e inexigibilidade de licitação; realizar pesquisas doutrinárias e de

jurisprudências objetivando o aprimoramento dos instrumentos convocatórios na

modalidade convite.

5.1.2 – Gerência de Material e Controle Patrimonial

Receber, conferir, armazenar e distribuir todos os materiais, equipamentos e

mobiliários adquiridos pela Assembleia; controlar o patrimônio da Assembleia

Legislativa, por intermédio de inventário e movimentação de bens (remanejamento,

doação e alienação); responsabilizar-se pela guarda e pela conservação dos

materiais permanentes em reserva técnica; responsabilizar-se pela conservação dos

materiais permanentes distribuídos, providenciando a sua manutenção, quando

necessário; analisar propostas de licitantes relativas a pedidos de aquisição oriundas
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da Gerência; buscar ações práticas que proporcionem economicidade com mudança

de equipamentos e materiais permanentes e de consumo; dar suporte de mobiliário e

mão de obra às áreas administrativa e parlamentar, em especial à Gerência-Geral de

Relações Públicas e Cerimonial relativamente a eventos culturais e institucionais;

manter o controle do estoque de material de consumo, providenciando sua

recomposição, quando necessário; processar as requisições de material de consumo,

de acordo com as cotas estabelecidas para cada setor; desenvolver ações

permanentes de racionalização de procedimentos e adequação do espaço físico às

normas pertinentes de segurança e conservação de materiais.

5.1.3 - Gerência de Apoio à Comissão Permanente de Licitação

Receber processos licitatórios, dando-lhes numeração sequencial, e distribuí-los a

relatores; receber, conferir, autenticar e juntar documentos recebidos nas pastas dos

processos respectivos; supervisionar a elaboração e conferir as minutas de editais

antes de serem lidas nas reuniões; fazer a manutenção da página da Assembleia na

internet, no campo referente a licitações, e do sistema informatizado para a realização

de pregões eletrônicos; conferir os “e-mails” recebidos na caixa de correio da

Comissão Permanente de Licitação – CPL –; pesquisar as mudanças nas leis que

tenham influência no processo licitatório e zelar pelo cumprimento da legislação

vigente nos processos licitatórios; receber recursos interpostos contra atos da CPL e

notificar os demais proponentes; preparar, conforme orientação do Presidente, a

correspondência a ser expedida; controlar prazos e certificar o seu transcurso;

atender às determinações do Presidente da CPL; fazer recortes no “Minas Gerais” e

em outros jornais e arquivar documentos; registrar os processos licitatórios no

Sistema de Compras e encaminhá-los via sistema de protocolo; elaborar relatório

mensal contendo o registro de comparecimento dos membros da CPL às reuniões;

esclarecer e encaminhar dúvidas dos licitantes sobre o conteúdo dos editais de

licitação; vender cópias de editais de licitação; receber amostras, quando solicitadas,

e devolvê-las, após análise; providenciar a publicação dos atos no órgão oficial do

Estado, em jornais de grande circulação ou em quadro de avisos, quando essa

medida for exigida; divulgar as licitações por telefone ou por meio eletrônico, quando

necessário.
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5.2 – Gerência-Geral de Suporte Logístico – GSL

Responsabilizar-se pela prestação de serviços gerais de manutenção e

conservação do prédio-sede da Assembleia Legislativa e seus anexos; de

manutenção e reparo de equipamentos de reprografia e artes gráficas, transporte,

telefonia e fax e de elevadores; de adequação das instalações (leiaute, reparos e

serviços de construção civil) e de manutenção e operação do ar-condicionado;

acompanhar a execução dos diversos contratos de serviços terceirizados sob a sua

responsabilidade; manter a equipe interna integrada e atualizada, com vistas a

alcançar os objetivos da Gerência; atuar em parceria com os demais órgãos da

Assembleia Legislativa, visando agilizar e desburocratizar o processo de tomada de

decisão; imprimir modernidade à dinâmica dos sistemas, métodos e processos de

trabalho vinculados à Gerência.

5.2.1 – Gerência de Reprografia e Transportes

Administrar os serviços de transporte da Assembleia Legislativa; supervisionar os

serviços prestados pelos motociclistas; proceder ao controle e à manutenção dos

veículos oficiais; efetuar a impressão gráfica e a reprodução de documentos (gráfica e

xerox); responsabilizar-se pelo controle e manutenção dos equipamentos xerográficos

distribuídos na Casa.

5.2.2 – Gerência de Telecomunicações e Serviços

Responsabilizar-se pela administração dos serviços de telefonia e fax;

responsabilizar-se pela execução dos serviços de expedição postal e telegráfica;

controlar o fornecimento de água mineral e supervisionar os serviços de manutenção

de bebedouros; proceder a reparos em máquinas de calcular; supervisionar os

serviços de conservação, limpeza e desinsetização dos prédios da Assembleia

Legislativa; responsabilizar-se pelo funcionamento do sistema de TV a cabo;

responsabilizar-se pela aquisição e conservação de cortinas e painéis; realizar a

manutenção, operação e instalação do sistema de som; proceder à gravação de fitas

de reuniões de Plenário e comissões; dar suporte logístico a eventos realizados na

Assembleia e nos deslocamentos pelo interior do Estado; controlar os serviços

prestados pelos trabalhadores mirins; receber e distribuir jornais, revistas,

correspondências, telegramas e informativos.
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5.2.3 – Gerência de Manutenção e Obras

Responsabilizar-se pela execução de serviços de construção civil; elaborar

pequenos projetos arquitetônicos e leiautes de ocupação do espaço físico da

Assembleia; responsabilizar-se pela manutenção dos prédios e jardins da Assembleia

Legislativa; proceder ao monitoramento do consumo de água e energia elétrica;

realizar a manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas e hidráulicas;

proceder ao controle do sistema de proteção contra incêndio instalado na

Assembleia; responsabilizar-se pela operação e manutenção dos aparelhos de ar

condicionado; realizar pequenos serviços de marcenaria e serralheria;

responsabilizar-se pelos serviços de manutenção dos elevadores.

5.3 – Gerência-Geral de Polícia Legislativa – GPOL

Responsabilizar-se pelas atividades de policiamento nas dependências sob a

responsabilidade da ALMG, visando à segurança pessoal de Deputados, servidores,

autoridades e visitantes, a segurança patrimonial e segurança de instalações, em

conformidade com as diretrizes traçadas pela Mesa da Assembleia; coordenar e

organizar as atividades de polícia legislativa, orientando os servidores do setor nas

ações de segurança preventiva, ostensiva, revista, busca e apreensão, fiscalização

da proibição do porte de arma, serviço de inteligência, investigação, elaboração de

inquérito, serviço de vigilância, atividades operacionais e no cumprimento de ações

determinadas pela Mesa da Assembleia; acompanhar o desenvolvimento tecnológico

dos equipamentos de segurança, apresentando propostas de modernização do setor;

prestar apoio às atividades de Plenário e de comissões; responsabilizar-se pelo

acompanhamento das atividades de prevenção e combate a incêndio;

responsabilizar-se pela organização e execução de investigações destinadas a

elucidar as circunstâncias e autoria de ilícitos penais, tomando depoimentos que

julgar necessários, elaborando relatório circunstanciado dos resultados obtidos,

podendo efetuar consulta a cadastros especializados por meio do relacionamentos

com os demais órgãos policiais de segurança pública, autorizar ações de auxílio a

peritos na coleta de elementos indispensáveis à feitura de laudos periciais;

acompanhar e gerir contratos e processos de licitação e de despesa de interesse da

GPOL; relacionar-se com os demais órgãos de segurança pública, visando à troca de
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informações, auxiliando-os e deles recebendo auxílio nas investigações que estejam

sendo realizadas; acompanhar outorgas do Ministério das Comunicações relativas ao

sistema de radiocomunicação da Assembleia; coordenar ações de atividades de

inteligência e contrainteligência, coleta de informações e dados para a obtenção e

análise de conhecimento sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência

sobre o processo decisório, a atividade legislativa e a salvaguarda e segurança dos

membros, servidores e visitantes da Assembleia e de seu patrimônio; desenvolver

planos de ações de segurança organizacional com vistas a preservar a integridade de

dados e informações e a incrementar a segurança da instituição, adotando medidas

para a detecção e remoção de dispositivos ou programas relacionados à segurança

da informação; cumprir ordens de missão e mandados expedidos pelo Presidente da

Assembleia; adotar medidas para a realização de exames de corpo de delito e zelar

pela integridade física, moral e psíquica de presos, testemunhas e vítimas; participar

do Conselho Comunitário de Segurança Pública – Consepe; verificar e acompanhar

condições de segurança das obras de reforma ou construção nas dependências da

Assembleia; supervisionar os testes nos sistemas de alarme e combate a incêndio do

Edifício Tiradentes e do Palácio da Inconfidência; verificar periodicamente as

condições de risco das instalações elétricas, eventuais obstruções nas áreas de

circulação e rota preferencial de abandono; organizar equipamentos e materiais de

uso da Brigada de Incêndio; manter a equipe interna integrada e atualizada, com

vistas a alcançar os objetivos da gerência; atuar em parceria com os demais órgãos

da Assembleia Legislativa visando ao planejamento de solenidades e eventos e à

agilização do processo de tomada de decisão; imprimir modernidade na dinâmica dos

sistemas, métodos e processos de trabalho vinculados à gerência.

5.3.1 – Gerência de Controle Operacional e Investigação

Desenvolver programas de instrução e orientação assim como programar e

acompanhar cursos de capacitação e reciclagem a servidores da GPOL; solicitar a

aquisição de bens e serviços e acompanhar o desenvolvimento tecnológico dos

equipamentos de interesse da GPOL; controlar e atualizar os arquivos da GPOL;

atualizar informes relativos ao mundo oficial e autoridades; planejar escalas de

trabalho, inclusive dos plantões de final de semana e feriados; manter contato com os
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órgãos da Assembleia para providências referentes a reparos em bens da Casa;

encaminhar às autoridades policiais solicitações de abertura de inquérito policial, para

apuração de fatos delituosos ocorridos nas dependências da Assembleia; centralizar

e acompanhar investigações conforme determinação do titular da GPOL; solicitar a

manutenção do patrimônio da Assembleia aos setores responsáveis; controlar os

serviços de chaveiro.

5.3.2 – Gerência de Polícia Ostensiva

Proceder ao acompanhamento de autoridades, convidados e convocados para os

trabalhos em Plenário e nas comissões; prestar apoio em eventos institucionais

internos e externos, assim como nas convenções de partidos políticos; acompanhar e

apoiar as reuniões de Plenário e das comissões; acompanhar e apoiar eventos e

atividades da Escola do Legislativo; controlar a utilização dos estacionamentos da

Assembleia; acompanhar manifestações públicas que ocorram na Assembleia

Legislativa e defender seu patrimônio.

6 – Diretoria de Finanças e Informática – DFI

Assessoria de Análise de Prestação de Contas

Analisar e processar a prestação de contas relativas a realização da despesa em

razão do exercício da atividade parlamentar, para fins de pagamento de indenização

e encaminhar à Mesa da Assembleia para aprovação; acompanhar os processos

relativos a convênios com entidades e Municípios e prestar assessoria técnica no

processo de prestação de contas dos recursos repassados, em conformidade com as

orientações da Mesa da Assembleia; examinar os atos financeiros e de gestão do

Fundo de Apoio Habitacional da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais –

Fundhab –, emitindo parecer sobre suas prestações de contas mensais e anuais.

6.1 – Gerência-Geral de Finanças e Contabilidade – GFC

Prestar assessoramento no processo de elaboração da proposta orçamentária da

Assembleia Legislativa; acompanhar a legislação específica com vistas a orientar o

público interno no que se refere ao processo de despesa e à verificação da liquidação

da despesa; contabilizar e registrar os fatos da gestão orçamentária, financeira e

patrimonial; elaborar balanços, balancetes e demonstrativos; processar pagamentos,

recebimentos, guarda e movimentação de valores; manter a equipe interna integrada
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e atualizada, com vistas a alcançar os objetivos da gerência; atuar em parceria com

os demais órgãos da Assembleia Legislativa, visando agilizar e desburocratizar o

processo de tomada de decisão; imprimir modernidade na dinâmica dos sistemas,

métodos e processos de trabalho vinculados à gerência.

6.1.1 – Gerência de Orçamento

Proceder ao processamento da despesa; classificar e acompanhar a execução

orçamentária; elaborar relatórios gerenciais; auxiliar na prestação de contas da

execução orçamentária; prestar assessoria no processo de elaboração da proposta

orçamentária da Assembleia Legislativa; providenciar o cálculo e a retenção de

impostos e contribuições sobre pagamento a terceiros; prestar informações anuais à

Gerência-Geral de Administração de Pessoal no que concerne ao imposto de renda

retido na fonte sobre rendimentos de prestadores de serviços, para a elaboração da

Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf –; fornecer comprovantes de

rendimentos aos prestadores de serviços.

6.1.2 – Gerência de Contabilidade

Promover a conciliação dos saldos contábeis; providenciar o registro, o

acompanhamento e a conciliação da execução orçamentária, financeira e contábil;

elaborar relatórios gerenciais; providenciar a prestação de contas dos ordenadores de

despesa para encaminhamento à Mesa da Assembleia; responsabilizar-se pelo

arquivamento dos documentos que tenham dado origem à execução orçamentária,

financeira e contábil.

6.1.3 – Gerência de Tesouraria

Proceder à efetivação do pagamento da despesa orçamentária e extra-

orçamentária; promover o controle das disponibilidades financeiras; proceder à

conciliação dos saldos bancários; responsabilizar-se pelo registro, acompanhamento

e prestação de contas das arrecadações e movimentações financeiras.

6.1.4 – Gerência de Análise de Processos de Despesa

Acompanhar a legislação específica; proceder à verificação da liquidação da

despesa; remeter processos de despesa aos órgãos e às unidades administrativas

que a estes tenham dado causa, com as devidas instruções, visando a sua

adequação às normas vigentes; prestar esclarecimentos a fornecedores de bens e
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serviços; atender e orientar o público interno no que se refere ao processo de

despesa; proceder à liberação de processos de despesa para processamento e

pagamento com base no atestado de liquidação emitido pelo órgão ou unidade

administrativa competente.

6.2 – Gerência-Geral de Sistemas de Informação – GSI

Coordenar a especificação, a instalação, a utilização e a manutenção de programas

e equipamentos de informática; desenvolver sistemas informatizados; organizar o

banco de dados corporativo da Assembleia Legislativa e zelar pela qualidade de seu

conteúdo; operar e administrar os recursos computacionais centralizados; capacitar e

apoiar os Deputados e servidores na utilização dos recursos da informática; subsidiar

a administração da Casa na elaboração do plano diretor de informática; manter a

equipe interna integrada e atualizada, com vistas a alcançar os objetivos da gerência;

atuar em parceria com os demais órgãos da Assembleia Legislativa, visando agilizar

e desburocratizar o processo de tomada de decisão; imprimir modernidade na

dinâmica dos sistemas, métodos e processos de trabalho vinculados à gerência.

6.2.1 – Gerência de Desenvolvimento de Sistemas

Proceder ao desenvolvimento, à implantação e à manutenção de sistemas

informatizados; ministrar treinamento aos usuários dos sistemas desenvolvidos;

avaliar a aquisição de sistemas informatizados e proceder à sua implantação.

6.2.2 – Gerência de Apoio de Informática à Secretaria

Prestar atendimento especializado e promover a utilização dos recursos de

informática na Secretaria da Assembleia; proceder à instalação e à configuração de

programas e prestar apoio na sua utilização; capacitar servidores da Secretaria da

Assembleia para a utilização dos recursos de informática; promover a formação de

agentes de informática e exercer a sua coordenação técnica; criar soluções

informatizadas específicas para atender às demandas da Secretaria da Assembleia.

6.2.3 – Gerência de Apoio de Informática aos Gabinetes Parlamentares

Prestar atendimento especializado e promover a utilização dos recursos de

informática nos gabinetes parlamentares; proceder à instalação e à configuração de

programas e prestar apoio na sua utilização; capacitar Deputados e servidores dos

gabinetes parlamentares para o uso dos recursos de informática; criar aplicativos
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para a informatização de cadastros e atividades específicas dos gabinetes

parlamentares.

6.2.4 – Gerência de Suporte aos Sistemas Centrais

Administrar e controlar o acesso aos computadores e “softwares” centrais;

administrar o banco de dados corporativo; gerenciar a rede de comunicação de

dados; prestar apoio técnico interno.

6.2.5 – Gerência de Rede e Equipamentos de Informática

Proceder à instalação, ao controle e à manutenção dos equipamentos de

informática; administrar e manter a infraestrutura da rede de comunicação de dados;

capacitar servidores para a operação dos equipamentos de informática; operar o

Centro de Processamento de Dados – CPD.

7 – Procuradoria-Geral – PGA

Prestar assessoria jurídica em matéria administrativa e institucional à Mesa, ao

Presidente, ao Diretor-Geral e ao Secretário-Geral da Mesa da Assembleia

Legislativa; elaborar minutas de contratos e convênios nos termos da Lei Federal nº

8.666, de 21 de março de 1993; representar a Assembleia Legislativa, em processo

judicial e extrajudicial, e o Estado, quando se tratar de ato praticado pelo Poder

Legislativo ou por sua administração; atuar em parceria com as demais unidades

visando à orientação quanto à regularidade jurídica dos procedimentos e dos atos

administrativos.

7.1 – Procuradoria-Geral Adjunta – PGD

Assumir as atribuições da Procuradoria-Geral, nas hipóteses de ausência,

impedimento ou afastamento de seu titular, por qualquer razão, independentemente

de ato específico de substituição; exercer o gerenciamento do contencioso judicial;

distribuir os processos administrativos e judiciais, com autorização do Procurador-

Geral; exercer o gerenciamento do pessoal ligado às atividades de apoio

administrativo da Procuradoria-Geral.

7.2 – Procon Assembleia

Responsabilizar-se pelo atendimento à população no que se refere à proteção e à

defesa dos direitos do consumidor e pelo gerenciamento do corpo técnico que atua

nos postos do Procon Assembleia; dar atendimento e orientação permanente ao
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consumidor sobre seus direitos e garantias; receber e avaliar consultas e denúncias

apresentadas por entidades representativas ou por pessoas físicas ou jurídicas de

direito público ou privado; processar administrativamente, nos termos de

regulamento, as reclamações e denúncias consideradas procedentes; informar e

conscientizar o consumidor, motivando-o para o exercício de seus direitos, por

intermédio dos diferentes meios de comunicação; fiscalizar as relações de consumo e

aplicar as sanções e penalidades administrativas previstas na Lei Federal n° 8.078,

de 1990, e em outras normas relativas à defesa do consumidor, observado o disposto

no inciso XIII do art. 4º da Resolução nº 5.239, de 13 de outubro de 2005; funcionar,

no processo administrativo, como instância de conciliação, no âmbito de sua

competência, nos termos da Lei Federal n° 8.078, de  1990, e da legislação

complementar; expedir notificações aos fornecedores para prestarem informações

sobre reclamação apresentada por consumidor, conforme prevê o § 4° do art. 55 da

Lei Federal n° 8.078, de 1990; orientar o consumido r a recorrer ao Poder Judiciário,

nos casos não resolvidos administrativamente; representar ao Ministério Público os

casos tipificados como infração penal na Lei Federal n° 8.078, de 1990, bem como os

que tratarem de interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos;

incentivar e apoiar a criação e a organização de órgãos e entidades de defesa do

consumidor; efetuar e divulgar pesquisa de preços de produtos e serviços; elaborar e

divulgar anualmente cadastro de reclamações procedentes contra fornecedores de

produtos e serviços, nos termos do art. 44 da Lei Federal n° 8.078, de 1990, e

remeter cópia aos órgãos estadual e federal incumbidos da coordenação política dos

respectivos sistemas de defesa do consumidor; celebrar convênios e termos de

ajustamento de conduta, na forma do § 6° do art. 5°  da Lei Federal n° 7.347, de 24 de

julho de 1985; desenvolver programas relacionados com a educação para o

consumo, nos termos do art. 4°, IV, da Lei Federal n° 8.078, de 1990, bem como

estudos e pesquisas na área de defesa do consumidor; exercer as demais atividades

previstas na legislação relativa à defesa do consumidor e outras compatíveis com

suas finalidades.

7.2.1 – Procon Assembleia – Unidade Praça Sete

Responsabilizar-se, no âmbito do posto de atendimento da Praça Sete, pelo
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atendimento à população no que se refere à proteção e à defesa dos direitos do

consumidor e pelo gerenciamento do corpo técnico e de estagiários que atuam nesse

posto de atendimento; dar cumprimento às atribuições previstas no item 7.2 deste

Anexo, desde que não estejam afetas ao Procon Assembleia.

II – Secretaria-Geral da Mesa – SGM

II.1 – Assessoria da Maioria

Prestar assessoramento técnico-legislativo ao Líder da Maioria.

II.2 – Assessoria da Minoria

Prestar assessoramento técnico-legislativo ao Líder da Minoria.

II.3 – Assessoria Institucional

Prestar assessoramento técnico-legislativo ao Presidente da Assembleia.

II.4 – Gerência de Correspondência Oficial

Preparar as propostas de emenda à Constituição e as resoluções para promulgação

e providenciar o seu envio para a publicação, observado o prazo regimental; preparar

as proposições de lei e as proposições de lei complementar e providenciar o seu

envio ao Governador do Estado para sanção; proceder ao controle dos prazos para a

sanção das proposições de lei enviadas ao Governador e à emissão do Boletim de

Ação Legislativa – BAL –, comunicando o envio das proposições para sanção;

elaborar toda a correspondência oficial a ser assinada pelo Presidente e pelo 1º-

Secretário.

ATAS

ATA DA 96ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Questão de ordem - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de

Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.680 e 3.876/2009; aprovação - 2ª Fase:

Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento

da discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.973/2009; encerramento da

discussão; discursos dos Deputados Sargento Rodrigues, Carlin Moura e Ademir
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Lucas e da Deputada Maria Tereza Lara; votação do projeto; aprovação - Discussão,

em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 2.473/2008; discurso do Deputado Ademir

Lucas; encerramento da discussão; votação do projeto; aprovação na forma do

vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº

2.597/2008; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Resolução nº 2.910/2008; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto

de Lei nº 3.875/2009; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.215/2008; apresentação das Emendas nºs 2 a 46; encerramento da discussão;

encaminhamento das emendas com o projeto à Comissão de Educação -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Almir

Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio

Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi -

Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas Fabiano -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia

Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez

Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto

Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Guedes -

Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -

Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Vanderlei Jangrossi

- Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
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Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e de

requerimentos.

Questão de Ordem

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, ontem, depois de um tempo de

entendimentos, preparamos a pauta para esta manhã, pauta que está sobre a mesa

dos colegas Deputados e das colegas Deputadas, e me convém aqui trazer uma

palavra aos servidores da Justiça, em respeito ao seu movimento. Essa palavra de

justificativa é para que eles entendam por que está sendo votado, nesta manhã, o

crédito suplementar no valor de R$92.800.000,00 para o Tribunal de Justiça. O

Desembargador Sérgio Resende, Presidente do Tribunal de Justiça, esteve conosco

e, mais recentemente, com o Presidente Alberto Pinto Coelho e alguns Líderes e

empenhou a sua palavra de que daria o reajuste, vamos assim dizer, dos 7,5% e

mais a bonificação prometida para o mês de janeiro. É claro que a categoria tem

outras demandas que estão na Casa, nas faixas e tudo mais, as quais continuarão

em discussão, mesmo porque existem outros projetos do Tribunal de Justiça, nesta

Casa, para serem votados. Então, em primeiro lugar e em respeito aos servidores,

era isso o que tinha a dizer. Em segundo, quero dizer que, mais uma vez, leio o

“Minas Gerais” de hoje e digo que continuo ainda decepcionado com a forma como os

Agentes Penitenciários estão sendo tratados na recontratação. Mais uma vez, quero,

deste microfone, dizer que, na semana passada, o Dr. Genilson Zeferino me garantiu

que poderia anunciar aos Agentes Penitenciários, no sábado passado, dia 11, que

200 nomes de Agentes contratados seriam publicados no “Minas Gerais”; não estava

tratando nem conversando com ele sobre os efetivos, ainda que também estejamos,

nesta Casa, empenhados em favor deles. Falava com ele sobre os contratados. Para

nossa decepção, quando consultei o “Minas Gerais” de sábado, dia 11, encontro 14
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nomes de contratados ou recontratados e, ainda para minha maior decepção, 96

nomes eram de novos contratados. Realmente ficamos em uma situação delicada.

Tive, da parte dele, a garantia de que poderia dar aqui essa notícia. Fiz isso e fiz o

papel de bobo da corte, que não quero continuar a fazer. Ontem chegou a notícia de

que hoje sairia publicado o nome de mais 40 nomes. Não entendo esse conta-gotas.

Para minha decepção, mais uma vez - e agora cada nome passa a ter um peso

importante -, consulto a lista e encontro 37 nomes. Ou seja, nem na hora de

arredondar, vão para cima. Poderiam dizer que seriam 30 nomes e, na publicação,

constataríamos 37 nomes, o que nos deixaria muito mais felizes. Seria melhor que

dizer que seriam publicados 40 nomes, e constatarmos apenas 37 nomes. Agora, a

partir deste momento, para nós, cada nome a menos na promessa da publicação terá

um peso, pois os Agentes já não acreditam, e nós, como seus porta-vozes, estamos

desacreditados, já que lhes transmitimos o que temos recebido de lá, mas o que tem

vindo não está sendo o prometido. Mais uma vez, parafraseando aquela frase de

impacto daquela série antiga da televisão, “Arquivo X”, Deputado Hely Tarqüínio,

quero dizer o seguinte: “O problema está lá fora”. Continuo a dizer que o problema

está lá fora, e não neste Plenário, onde, pelo contrário, está a solução na boa-

vontade dos Deputados desta Casa, que estão concentrando seus esforços, para, de

alguma maneira, votarem esses projetos e, paralelamente, buscarem uma solução

para os trabalhadores que têm trazido as suas reivindicações. Obrigado, Sr.

Presidente.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.680 e 3.876/2009 (À

sanção.).

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos



____________________________________________________________________________
2550

de Lei nºs 492/2007, 2.535/2008, 3.221, 3.277, 3.321, 3.542, 3.938, 3.971 e

3.975/2009, apreciados na extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei

nº 3.973/2009, do Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito

suplementar de R$92.800.000,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto. Continua em discussão o projeto. Com a

palavra, para discutir, o Deputado Padre João, que ainda dispõe de 15min41s. (-

Pausa.) Na sua ausência e não havendo outros oradores inscritos, encerra-se a

discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Sargento

Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.

Deputadas, serei breve, pois não pedi para discutir, mas para encaminhar a votação,

apenas para fazer um alerta aos colegas Deputados de que, em relação a esse novo

pedido de dotação orçamentária de crédito suplementar de R$92.800.000,00 para o

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sabemos que, quando foi solicitado

ao Governador que encaminhasse esse projeto, havia a necessidade de adequar a

sua receita à sua despesa. No entanto, Deputado Vanderlei Miranda, é necessário

que esta Casa esteja atenta. Aprovamos, em 2008, a Lei Complementar nº 105, que

se originou do Projeto de Lei Complementar nº 26, que tratava da divisão e

organização judiciária. Nessa lei complementar, ficou estabelecido o requisito de

bacharelado em Direito para ingresso na carreira de Oficial de Justiça. Esse requisito,

Srs. Deputados, foi solicitado pelos Oficiais de Justiça em perfeita sintonia com o que

diz a resolução do CNJ, assinada, na época, pela Ministra Ellen Gracie, então

Presidente do STF. A emenda apresentada está em perfeita sintonia com o que o

próprio STF, por meio de sua Presidente, havia determinado.

Queremos fazer um apelo. Solicitamos ao Desembargador Sérgio Resende,

Presidente do Tribunal de Justiça, uma agenda para acompanhar o sindicato dos

Oficiais de Justiça. Dessa forma, caso não exista uma data predeterminada, num

prazo mais curto, ele poderá negociar um cronograma com os Oficiais de Justiça, a
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fim de que se faça a adaptação, conforme determina a lei, ou seja, a regulamentação

da lei. A exigência do bacharelado em Direito é algo que ocorre em quase todos os

Estados brasileiros. Minas Gerais não poderia ficar para trás. É necessário que o

Tribunal de Justiça, na pessoa do seu Presidente, Desembargador Sérgio Resende,

tenha a exata compreensão da necessidade de implantar-se a exigência desse

requisito.

Votaremos favoravelmente à abertura do crédito suplementar de R$92.800.000,00,

mas queremos que o Presidente do Tribunal de Justiça tenha a devida sensibilidade,

a compreensão e a flexibilidade para negociar com os Oficiais de Justiça, porque o

que estão solicitando é apenas o cumprimento da lei, uma lei que foi aprovada por

esta Casa. Ressalto que esta Casa derrubou o veto do Governador, em uma votação

histórica: 62 Deputados votaram pela derrubada do veto atendendo à reivindicação

dos Oficiais de Justiça. Foi uma votação muito expressiva. Deputado Carlin Moura,

apelamos para que o Desembargador Sérgio Resende tenha a compreensão de que

é preciso negociar com os Oficiais de Justiça. É bom que o Desembargador saiba

que não é somente lá, no Tribunal de Justiça, que se faz negociação com os

servidores. O Executivo, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a Assembleia

fazem isso. O Tribunal de Justiça não pode agir de forma diferente: o seu Presidente

precisa ter flexibilização, coerência e serenidade para sentar-se com os Oficiais de

Justiça e negociar com eles uma data. Deputado Carlin Moura, estamos solicitando

um encontro com o Presidente do Tribunal de Justiça. Fui orientado pelo Presidente

desta Casa a buscar essa agenda, com a participação dos Oficiais de Justiça, para

que, de fato, o requisito de bacharelado em Direito para o ingresso no cargo seja

regulamentado. Como a lei está aprovada, basta apenas que seja cumprida.

Ao encaminhar favoravelmente o projeto, faço esse apelo ao Desembargador

Sérgio Resende. Dessa forma, à noite, teremos tranquilidade para votar o subsídio

dos membros do Tribunal de Justiça. Também votaremos favoravelmente, mas é

necessário que eles tenham a compreensão que o assunto requer. Obrigado, Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Carlin

Moura.
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O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, nós, parlamentares do Bloco PMDB-PT-

PCdoB, também encaminhamos favoravelmente à abertura de crédito suplementar da

ordem de R$92.800.000,00 para o Tribunal de Justiça. Entendemos a importância da

votação desse projeto para que o Tribunal dê continuação a sua prestação

jurisdicional.

Mas também compreendemos, Sr. Presidente, da mesma forma, a importância de o

Tribunal de Justiça resolver as questões relativas aos seus servidores, aos seus

serventuários, como a implementação da exigência do curso superior na carreira do

Oficial de Justiça e de negociar com essa categoria. Compreendemos que o Tribunal

de Justiça, neste momento, precisa dar maior velocidade e efetividade à instalação

das comarcas, muitas delas aprovadas há mais tempo. Há comarcas aprovadas há

mais de 15 anos que ainda não foram instaladas e há comarcas aprovadas

recentemente na última reforma da Lei Orgânica do Judiciário de Minas Gerais. Cito

dois exemplos fundamentais sobre a importância da interiorização da Justiça. Um

deles diz respeito à construção do fórum da cidade de Contagem. Durante esta

semana, por intermédio de uma atividade conjunta dos Deputados Durval Ângelo,

Ademir Lucas e este Deputado com a Prefeita de Contagem, com os Juízes, com os

Promotores dessa cidade e com a Ordem dos Advogados do Brasil, fizemos um pleito

junto ao Presidente da Assembleia, aos Líderes dos partidos políticos e ao

Desembargador Sérgio Resende para que ocorra agilização na construção do novo

fórum de Contagem. Já existe uma área liberada pelo Município. No orçamento do

Estado já foi aberta uma janela para que sejam iniciadas as obras desse fórum. É

uma comarca grande, mas tem um fórum da década de 40 que traz grandes

transtornos para os advogados, para os Juízes e, de forma especial, para o povo, que

precisa das audiências para resolver suas pendências judiciárias. O exemplo de

Contagem é muito urgente.

Outra questão é a instalação da Comarca de Belo Oriente, cidade próxima a

Ipatinga, que é a sede da Cenibra. É uma das cidades que têm um dos maiores

crescimentos no Estado de Minas Gerais, cuja comarca foi criada há mais de 15

anos, mas, até hoje, não foi instalada. Durante 2009, desde o mês de janeiro, logo

que tomou posse, o Prefeito Humberto veio aqui com os Vereadores, com os Juízes e
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com os Promotores. O Deputado José Henrique presidiu a sessão, estávamos

presentes a Deputada Cecília Ferramenta, o Deputado Juninho Araújo e este

Deputado. Conversamos com o Presidente do Tribunal de Justiça que se

comprometeu a agilizar a instalação dessa comarca.

Compreendemos a importância da abertura do crédito suplementar para o Tribunal

de Justiça. Estamos votando favoravelmente. Estamos encaminhando

favoravelmente, mas fazemos um apelo ao Presidente daquele órgão,

Desembargador Sérgio Resende, em favor da agilidade na instalação das comarcas,

na construção do fórum e especialmente em favor do diálogo com os servidores

públicos pela negociação e pela implementação do que foi votado, que é a situação

dos Oficiais de Justiça e o curso superior. Estamos aqui na Assembleia para

colaborar com o Tribunal de Justiça.

Concluindo, quero fazer um apelo ao Tribunal de Justiça para que nos ajude a

encontrar uma solução para o retorno dos Agentes Penitenciários que foram

demitidos de forma ilegal pelo governo do Estado. Considero essa demissão ilegal

porque o Tribunal de Justiça, quando provocado, declarou a ilegalidade da greve por

intermédio do Desembargador Brandão Teixeira. Assim que foi declarada a

ilegalidade, os Agentes imediatamente voltaram aos seus postos de serviço e, para

surpresa deles e nossa, não puderam ocupar o lugar, porque foram demitidos pelo

governo do Estado de Minas Gerais de forma sumária, sem que fosse respeitado o

princípio da sindicância estabelecido em lei aprovada por nós. A lei estabelece que,

em caso de demissão motivada, tem de haver uma sindicância, têm de ser

respeitados o contraditório e a ampla defesa. Os agentes foram demitidos

sumariamente, e o governo está dizendo claramente que os demitiu porque fizeram

greve. O governo se comprometeu a recolocá-los no cargo, mas não o fez. Se o

governo está demitindo trabalhadores porque participaram de uma greve, é o caso de

o Tribunal de Justiça, quem sabe aproveitando a semana da conciliação, chamar

esses Agentes para uma audiência de conciliação com o Secretário de Defesa Social,

com a Associação dos Agentes Penitenciários e com o sindicato. Se o acordo feito

pela Assembleia não está sendo cumprido pelo governo, quem sabe um acordo feito

na vara de conciliação do Tribunal de Justiça seja cumprido.
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Quero reafirmar que o Bloco PMDB-PT-PCdoB está encaminhando favoravelmente

à votação de abertura de crédito suplementar de R$92.800.000,00 para o nosso

egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Ademir Lucas.

O Deputado Ademir Lucas* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Bloco Social

Democrata está encaminhando a favor da aprovação dessa suplementação para o

Tribunal de Justiça. Achamos que realmente há essa necessidade. É preciso que

continuemos a dar uma prestação jurisdicional de qualidade no Estado de Minas

Gerais, e o Tribunal necessita dessa suplementação.

Sr. Presidente, gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer que, ontem à noite,

em reunião conjunta de comissão, foi aprovado, com o relatório do Deputado

Lafayette de Andrada, o Orçamento para o ano de 2010. Ele acolheu emenda de

autoria conjunta dos Deputados Ademir Lucas, Carlin Moura e Durval Ângelo para

que se criem condições para a construção do fórum da Comarca de Contagem. O

fórum de Contagem ainda é o mesmo de quando a Comarca foi desmembrada de

Betim. É um fórum adaptado à época, com apenas duas varas. Trata-se de um prédio

construído pela Prefeitura de Contagem e cedido à Justiça, exatamente para que lá

fosse instalada a Comarca da cidade.

Hoje, temos 19 varas instaladas e 8 por instalar. Há o prédio central, que é o

mesmo há mais de 30 anos, e 5 prédios alugados. Não é possível haver uma boa

justiça nessas condições. Isso não é bom para o Juiz, não é bom para os Promotores,

não é bom para os Oficiais, não é bom para os advogados - que têm que ficar de

prédio em prédio - e muitos menos para os que demandam a Justiça. Um prédio e

mais cinco anexos não é bom para ninguém. Até esta data, caminhamos um pouco.

Estivemos com o Desembargador Sérgio Resende e posteriormente com os

Desembargadores Reynaldo Ximenes e Cláudio Costa, que provavelmente será o

futuro Presidente. Tentamos sensibilizá-los quanto à necessidade da construção do

fórum. Tão logo o atual Presidente, Desembargador Sérgio Resende, e demais

membros da Corte Superior concluíram que não se construiria o Palácio da Justiça

em Belo Horizonte, convencionou-se que os recursos seriam destinados à construção
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de novos fóruns. Pela ordem, o primeiro seria o de Contagem, seguido pelo de

Ribeirão das Neves, da Deputada Gláucia Brandão, que defende ardorosamente essa

causa. Essa foi a combinação. Parece que Betim também precisa de um novo fórum.

Existe esse compromisso. Fomos aos Desembargadores Sérgio Resende, Reynaldo

Ximenes e Cláudio Costa. Também estivemos com o Vice-Governador Anastasia e

garantimos seu apoio a essa iniciativa. Na semana passada, num movimento da

sociedade de Contagem, eu e os Deputados Carlin Moura e Durval Ângelo trouxemos

para cá todas as forças vivas da cidade, a magistratura, o Ministério Público, a OAB,

os movimentos populares, a Câmara de Vereadores, os empresários e a Prefeita;

enfim, estivemos com o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia,

para mostrar a união da cidade pela construção do fórum.

Agradeço aos membros da Comissão, Deputados Zé Maia, Inácio Franco, Lafayette

de Andrada e outros, que aprovaram a emenda que abriu uma janela no orçamento.

Trata-se de um valor simbólico, mas, se ele não estivesse previsto, a chance seria

zero. Com a janela aberta, há a possibilidade de suplementação e,

consequentemente, da construção do fórum de Contagem. O Bloco Social Democrata

apóia a votação do crédito suplementar. Deixamos consignada a nossa confiança

irrestrita nas pessoas que procuramos, acreditando que, no próximo ano, Contagem

terá a construção do seu fórum definitivo, que receberá toda a Justiça. Com isso,

evitaremos a atual pulverização da Justiça na cidade, o que é ruim para a

magistratura, para o Ministério Público, para os advogados e para as partes. Já existe

um consenso do Tribunal, do Vice-Governador e do Presidente desta Casa nesse

sentido. Deixo consignado que, no projeto de suplementação, o Bloco Social

Democrata vota por unanimidade. Apelo para que esse compromisso seja mantido

em 2010.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a Deputada Maria

Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Encaminho favoravelmente à abertura de crédito

para o Tribunal de Justiça, conforme mencionado pelos que me antecederam.

Reafirmo a necessidade da construção de um novo fórum em Betim. Já existe um

movimento lutando por isso. A Prefeita Maria do Carmo, várias autoridades,
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segmentos do Legislativo, do Judiciário, o Deputado Ivair Nogueira e nós temos

apoiado essa iniciativa do governo municipal, dos representantes de Betim,

reivindicando a construção do novo fórum, o que é urgente.

O atual fórum é insuficiente para atender nossas demandas devido ao número de

varas existentes, que precisam ser ampliadas. Betim tem 451 mil habitantes. Deixo

registrado, de público, que daremos esse apoio, mas queremos o apoio do Tribunal

de Justiça para nossa cidade ter um fórum condizente com suas necessidades.

Em relação aos Agentes Penitenciários, nosso companheiro de bloco, Deputado

Carlin Moura, mencionou o fato de que não só a Oposição, mas também a Situação,

está de acordo com a volta dos Agentes. Há uma reivindicação de toda a Casa ao

Secretário Maurício Campos, para que esse impasse seja resolvido. O Secretário

empenhou sua palavra, ao dizer que a greve não seria considerada para a

readmissão dos Agentes Penitenciários contratados, a não ser que houvesse

comprovação de excesso por parte de algum deles, nesse caso, certamente não seria

recontratado. Todos concordamos com isso.

Temos falado, de público, sobre o avanço que tem havido em Minas na área de

segurança pública, sobretudo com a admissão de Agentes Penitenciários, retirando-

se das Polícias Civil e Militar a responsabilidade de cuidar dos presos para que

possam cumprir sua função precípua. Sabemos que há Agentes Penitenciários

trabalhando há 14 anos, 10 anos como contratados. A recontratação deles é uma

questão de justiça. Fazemos esse apelo público ao Secretário Maurício Campos, de

quem temos, como disse, mesmo como Oposição, respeitado o trabalho. Mas, no

caso dos Agentes, precisamos que o que foi dito seja cumprido. É uma questão de

justiça. Estamos às vésperas do Natal, e grande parte é formada por jovens que são

desses agentes casados, têm filhos e dedicaram a vida inteira ao sistema

penitenciário deste Estado. Não podemos entrar em férias sem que isso seja

resolvido. Faço esse apelo público ao Secretário para que ele resolva esse impasse.

Isso é importante para que o governo do Estado mostre que há diálogo e abertura em

uma situação dessas.

Não somos favoráveis à baderna, a qualquer excesso, sobretudo na área da

segurança, pois sabemos da grande responsabilidade desses trabalhadores com a
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sociedade e com a vida do ser humano. Mas, em relação a esse aspecto, temos de

saber separar, pois, se houve comprovação de excesso por parte de algum agente,

que este seja tratado como deve. Mas a grande maioria dos Agentes Penitenciários

são trabalhadores que só estavam reivindicando seus direitos. Quando a greve foi

declarada ilegal, voltaram a trabalhar imediatamente. E alguns não voltaram porque o

governo não lhes permitiu fazer. Queremos dizer, de público, que essa é uma postura

que tem sido manifestada pela Oposição e pela Situação desta Casa. Não podemos

entrar de férias sem que isso seja resolvido, para o bem do povo mineiro.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.973/2009. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 2.473/2008, da Comissão de

Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que especifica.

A Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o

Deputado Ademir Lucas.

O Deputado Ademir Lucas* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

ontem ocorreu o falecimento do Bispo emérito de Ribeiro Preto, o mineiro D. Arnaldo

Ribeiro. Ele dedicou sua vida à Igreja, sendo um dos seus mais respeitados pastores.

Era filho de uma família pela qual nutrimos grande afeição, a família do falecido

Deputado Jorge Ferraz e dos companheiros, que ainda estão aqui, Deputados

Joãozinho Ferraz e Paulo Ferraz. Arnaldo Ribeiro, de família tradicional, grande

dirigente da Igreja Católica em Minas e no País, faleceu ontem. Seu corpo está sendo

velado na Igreja Nossa Senhora das Dores, no Bairro Floresta, e hoje à tarde será

levado para a cidade paulista de Ribeirão Preto, onde, durante muitos anos, depois

de ser Bispo Auxiliar na Arquidiocese de Belo Horizonte, dirigiu a Diocese. Pelas

ligações que sempre tivemos com a família Ferraz e pelo conhecimento pessoal que

mantivemos com D. Arnaldo Ribeiro e com seu pastoreio em Minas Gerais, tão

importante não só na área religiosa como também na área social, nas horas mais

difíceis por que passaram as instituições brasileiras, gostaria de deixar consignado o
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extremo pesar por seu falecimento.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto

de Resolução nº 2.473/2008 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 2.597/2008, da Comissão de

Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que especifica.

A Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Resolução nº 2.597/2008 na forma do vencido em 1º turno. À

Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 2.910/2008, da Comissão de

Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que especifica.

A Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto. Em discussão,

o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa. ) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.875/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cristais o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa. ) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.215/2008, do Governador do Estado,

que aprova o Plano Estadual de Educação de Minas Gerais. A Comissão de Justiça

conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A
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Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Educação. Em discussão, o

projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa as Emendas nºs 2 a 46, que foram publicadas na edição do dia

17/12/2009.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto três emendas do Deputado

Padre João, que receberam os nºs 2 a 4, nove do Deputado André Quintão, que

receberam os nºs 5 a 13, uma do Deputado Wander Borges, que recebeu o nº 14,

vinte e cinco do Deputado Carlin Moura, que receberam os nºs 15 a 37, 45 e 46, e

sete da Deputada Gláucia Brandão, que receberam os nºs 38 a 44, e, nos termos do

§ 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com o projeto à

Comissão de Educação, para parecer.

Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a

reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às

14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje,

às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 97ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Suspensão e reabertura da reunião - Questões de

ordem - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Lafayette

de Andrada; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº

55/2009; requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento; discursos dos

Deputados Padre João, Délio Malheiros e Antônio Júlio; questão de ordem; votação

nominal do Substitutivo nº 2, salvo emendas, subemendas e destaque; aprovação;
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prejudicialidade do Substitutivo nº 1; votação nominal das Emendas nºs 4, 5, 9 e 10 e

das Subemendas nº 1 às Emendas nºs 1 e 2; rejeição; votação nominal das Emendas

nºs 1 a 3; rejeição; votação nominal das Emendas nºs 7 e 8; rejeição; votação

nominal da Emenda nº 6; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.976/2009; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.977/2009;

aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.005/2009; aprovação -

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.006/2009; aprovação - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio

Braz - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico

Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas

Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte

Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim

Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro

Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -

Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -

Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte
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Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de Lei nos 492/2007, 2.535/2008, 3.221, 3.277, 3.321, 3.542, 3.938, 3.971 e

3.975/2009, apreciados na extraordinária realizada ontem, à noite, os Projetos de Lei

nos 3.875 e 3.973/2009 e os Projetos de Resolução nos 2.473, 2.597 e 2.910/2008,

apreciados na extraordinária realizada hoje, pela manhã, bem como o Projeto de Lei

no 2.215/2008, que recebeu emendas na extraordinária realizada hoje, pela manhã, e

foi devolvido à Comissão de Educação, para parecer.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por uma hora, para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questões de Ordem

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, às vezes, alguns colegas acham ou

podem pensar que houve intransigência da Oposição. Na verdade, trata-se de

indignação, porque havíamos feito um acerto com o Líder do Governo, no dia 5 de

novembro. Havia 14 projetos de lei, sem nenhum problema de apreciação e de

votação, para o encerramento do ano. Havia 11 projetos com pequenos problemas,

mas poderiam ser apreciados, com algumas adequações ou aprimoramentos. Havia

três projetos mais complexos, já superados: do DER e do Ipsemp, da Cemig e do

crédito suplementar do TJ. Qual a nossa indignação? Na reunião da tarde de ontem,
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às 14 horas, foram lidas duas mensagens, emendas do Governador ao Projeto de Lei

nº 3.734/2009, do DER e do Ipsemg. Para os colegas Deputados tomarem

consciência da nossa responsabilidade, só uma emenda apresenta 19 artigos; há um

artigo com 10 incisos; outro com 8. Trata-se de matéria totalmente alheia à que

tramitou nas Comissões, no 1º turno, e, agora, no 2º turno. Na última hora, chegam

essas emendas. A outra emenda cria o Funpemg, outro fundo, mexendo na

contribuição do governo, enquanto empregador. Mais estranho é que o companheiro

do bloco que representa esta Casa no Conselho, o Deputado José Henrique, não

obteve essa informação, tomando conhecimento disso hoje. Fomos surpreendidos

com as emendas “Frankenstein”, matéria totalmente alheia à que tramitou. É

importante que o telespectador entenda isso. Foram apresentadas ainda emendas ao

projeto que trata da carreira da Advocacia Pública do Estado, também alheias à

matéria. Uma cria a Subsecretaria de Administração da Cidade Administrativa, e 14

cargos. O que isso tem a ver com a carreira da Advocacia Pública do Estado? Nada.

Veio outra emenda - para a qual, aliás, já tem um acerto -, que propõe a transferência

para a Cohab-MG, sob a forma de aporte de capital, dos créditos oriundos da

MinasCaixa. Entendíamos que seria todo aquele passivo da MinasCaixa e os

conjuntos habitacionais, mas não está claro. O tempo é mínimo para apreciarmos

matérias tão complexas. Com relação a essa matéria do Funpemg, por exemplo, um

voto nosso pode comprometer milhares de servidores, pode quebrar o fundo. Onde

está a nossa consciência e a nossa responsabilidade? Não estamos aqui para

comprometer o justo recesso de ninguém, mas o cansaço não pode nos levar à

irresponsabilidade. Essa é a questão. O próprio Regimento reza que uma emenda em

2º turno deve passar pelo Acordo de Líderes. Aqui não se fala em maioria das

lideranças, mas em Acordo de Líderes, e isso supõe que são todos os Líderes, o que

não aconteceu com algumas emendas em 2º turno. A emenda em 2º turno não passa

pela apreciação de Comissão: é votada sem parecer. Então, votaremos uma emenda

com 19 artigos. Tinha que ser um projeto de lei para tramitar no ano que vem, e não

agora, na calada da noite. Dispusemo-nos a votar os projetos que estão em 1º turno,

mas, com um compromisso do governo ainda na parte da manhã, avançaremos

nesse entendimento de esclarecimentos sobre esses fundos. É a minha questão de
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ordem, Presidente.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, vou ser bem rápido; quero apenas

trazer aqui uma notícia. Espero que, desta vez, não faça papel de bobo da corte.

Confio no nosso Líder do Governo, Deputado Mauri Torres. Ele está no Salão

Vermelho, mas deve estar me ouvindo de lá. Nosso Líder do Governo nesta Casa,

nosso amigo Mauri Torres, trouxe uma notícia para os agentes penitenciários. É o

seguinte: compromisso da Secretaria de que, até sexta-feira, 80% dos 339 agentes

penitenciários terão seus nomes publicados. Isso representa 267 nomes até sexta-

feira. São palavras do Líder do governo nesta Casa, baseado na conversa que teve

com o governo nesta tarde. Acrescentando essa informação, desses 80% deverão

sobrar uns 40 agentes que passarão por outra avaliação, e é bem provável que boa

parte também seja incluída nesse grupo de 267, podendo chegar a 280. Esse é o

compromisso. Em relação à requalificação, o argumento é que isso é um acordo com

o Ministério Público que precisa ser cumprido. E que a requalificação será feita entre

os dias 20 de dezembro e 10 de janeiro. Todos serão requalificados. Explicando o

problema da redação que não entendemos, é resultado de um acordo existente com

o Ministério Público para a recontratação. Existem dois casos. Um deles é resultado

desse acordo com o Ministério Público. Existem outros que não estão nesse acordo

que foi feito. Então, a informação que trago, que recebi, não só eu, como todo o

grupo, todo o Bloco da Oposição, foi essa. Até sexta-feira, 80% de todos os

contratados estarão publicados. Sr. Presidente, eis a informação. Espero e creio que

o governo cumpra o que combinou com seu Líder nesta Casa, o Deputado Mauri

Torres. Muito obrigado.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Lafayette de Andrada,

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei

Complementar nº 55/2009 e os Projetos de Lei nºs 3.976, 3.977, 4.005 e 4006/2009

sejam apreciados em primeiro lugar, nessa ordem. Em votação, o requerimento. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 55/2009, do Governador
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do Estado, que altera a Lei Complementar nº 83, de 28/1/2005, que dispõe sobre a

estrutura orgânica da Advocacia-Geral do Estado - AGE - e dá outras providências. A

Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de

Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou, e pela rejeição do Substitutivo

nº 1, da Comissão de Administração Pública. Emendado em Plenário, voltou o projeto

à Comissão de Administração Pública, que opina pela aprovação das Emendas nºs 1

e 2 na forma das Subemendas nº 1, que apresenta, pela aprovação das Emendas nºs

3 a 6 e 9 e 10 e pela rejeição das Emendas nºs 7 e 8. A Presidência vai submeter a

matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I,

combinado com os arts. 192 e 255, do Regimento Interno. A fim de proceder a

votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos

Deputados que ainda não registraram presença no painel que o façam neste

momento. Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio solicitando a

votação destacada da Emenda nº 6 do projeto. A Presidência defere o requerimento

de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Com a palavra,

para encaminhar a votação, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, estava orientando o bloco; embora haja

parecer contrário, parece que às Emendas nºs 7 e 8, queremos votar favoravelmente

a todas essas emendas, como foi o parecer apresentado pelo Presidente da

Comissão de Administração Pública, Deputado Délio Malheiros, nosso colega. Então,

queremos votar assim, aprovando essas emendas, porque entendemos ser de

grande importância para o servidor.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Délio

Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros* - Sr. Presidente, este Deputado está hoje sob licença

médica, mas não poderia deixar de estar aqui votando este projeto, extremamente

importante para os Procuradores do Estado, que compõem nossa AGE. Na Comissão

de Administração Pública, procuramos apresentar um substitutivo equilibrado,

razoável, que atenda à demanda dos Procuradores e que, ao final, evidentemente,
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trará benefícios para a arrecadação tributária do Estado, porque são eles que movem

a máquina jurídica do Estado. Por isso estamos pedindo aos nossos colegas

Deputados que aprovem o Substitutivo nº 2, da Comissão de Fiscalização Financeira,

porque, se não for aprovado, evidentemente as demais emendas perderão a

condição de serem aprovadas, e que aprovem também as emendas apresentadas na

Comissão de Administração Pública. Foi uma discussão feita com esses

Procuradores e, portanto, esperamos que o projeto seja aprovado dessa forma, pois é

equilibrado, traz equidade, traz equiparação de funções. Como pode advogar um

advogado concursado há 15 anos e o concursado há 5 não? Ficam dois profissionais

trabalhando lado a lado em condições absolutamente distintas. Assim, esperamos

que seja aprovado o Substitutivo nº 2 da Comissão de Fiscalização Financeira e

aprovadas as emendas da Comissão de Administração Pública.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Antônio

Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputadas, estamos

votando um dos projetos de lei complementar mais polêmicos dos últimos meses. Há

um impasse entre a Procuradoria-Geral do Estado e os Procuradores. Então, é uma

situação que precisa ser melhor analisada por esta Casa, até porque é bastante

diferenciada. O projeto passou pela Comissão de Administração, Sr. Presidente, e lá

foi rejeitado o relatório, o parecer do Deputado Lafayette de Andrada. Sendo lá

rejeitado, correu aqui um requerimento para que a matéria voltasse, passando pela

Comissão de Fiscalização Financeira, onde foi refeito tudo o que havia sido feito na

Administração, e com o mesmo relator. Aliás, penso que o Deputado Lafayette de

Andrada deveria ter-se colocado como suspeito naquela votação, pois o projeto

envolve, inclusive, questões que lhe são familiares. Mas ele foi votado, e a situação

não se resolveu, Dalmo, porque os Procuradores continuam insatisfeitos. O governo

criou a gratificação mínima da sucumbência e agora quer estendê-la aos

Procuradores também. É a coisa mais louca que já vi até hoje: o governo está criando

um passivo trabalhista para o próximo governo ou para ele mesmo. O que está

acontecendo em Minas Gerais não tem a mínima lógica. O governo e aqueles que

estão administrando o Estado se esqueceram de que, na nossa Constituição Federal,
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há a proposta de isonomia e querem diminuir hoje o pagamento aos aposentados

criando esse mecanismo de gratificações que está totalmente errado. Tenho falado

há mais de três, quatro anos que, na hora em que o governo consolidar esse

pagamento de adicionais, que isso se tornar claro na folha de pagamento, surgirá

uma enxurrada de ações na Justiça apresentadas por aposentados que irão requerer

isonomia e têm direito a ela, porque a Constituição é clara e não mudou. Ou então

teríamos que mudar a Constituição. Assim, ficam arranjando fórmulas e formas para

ludibriar não sei quem.

Isso tem sido uma irresponsabilidade dos atuais administradores do governo do

Estado de Minas Gerais e não tem nenhuma sustentação jurídica. Tanto é verdade

que já estamos aprovando aqui a modificação de uma lei de janeiro de 2009, que

ainda não fez um ano. Quando fizermos a modificação das gratificações, teremos de

mudar novamente, porque não dará certo. Esse é o mesmo caso que aconteceu

quando o governo se comprometeu a dar aumento ao funcionalismo público na

mesma proporção da arrecadação. E o que mais me deixou triste naquele episódio é

que os representantes do funcionalismo público acharam que aquilo seria a solução,

mas eu disse a eles que o governo os estava enrolando, que não haveria aumento

nessa proporção. Naquela época, Deputado Sebastião Costa, levantei a seguinte

questão: e se houver uma diminuição da arrecadação? Como é que vai ficar? Vai

diminuir o salário? O que aconteceu foi que não tivemos nem o aumento quando

aumentou a arrecadação em 2007 e 2008 nem houve diminuição da arrecadação de

2009. Sabemos que realmente Minas pagou caro nessa crise mundial, porque foi o

Estado que teve a maior queda na arrecadação, e não diminuiu. Às vezes, diminuiu

para os funcionários da Secretaria de Fazenda, que estão vivendo esse momento

também, porque tinham o direito à gratificação e, com a diminuição da arrecadação,

terão de devolver dinheiro. Aprontaram um rolo que ninguém está entendendo como

é que vai fazer. Eles já receberam e terão de devolver porque estava vinculado à

arrecadação do Estado. Creio que essa questão tinha de ser melhor analisada pois

está sendo discutida a toque de caixa. Houve várias mudanças. Houve também uma

proposta na Comissão de Administração Pública aprovada por um relator. Depois,

esse mesmo relator consegue desaprovar ou aprovar o que foi rejeitado. Temos de
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ter o mínimo de responsabilidade nessas votações. Não estamos aqui brincando de

ser governo, mas para resolver problema de Estado. Afinal, o governo passa, as

pessoas passam, mas o Estado fica.

Estávamos ali agora, Deputado José Henrique, discutindo que querem resolver o

problema para amanhã ou para depois de amanhã. Porém, estão se esquecendo de

que a situação do Estado continua. O governo atual já mudará no dia 1º de março, ou

seja, já vamos mudar de Governador. Muda o governo, mas o Estado permanece. Na

Constituição de 1988, lembro-me de quando tivemos a oportunidade de efetivar todos

aqueles que estavam no serviço público naquele momento, e o Professor Anastasia

criou a função pública. Até hoje ninguém entende por que em Minas Gerais se

criaram três categorias de funcionário público, incluindo aqueles da função pública

que estão aí até hoje. Tentamos resolver, fizemos uma emenda constitucional

efetivando essas pessoas meio na marra, e o Supremo está para decidir a qualquer

hora se é contrário ou a favor. São situações que, às vezes, no momento de ideologia

ou de teoria daqueles que estão administrando, eles acham que é a solução e não

querem resolver o problema. Já não é de hoje que a Advocacia Geral do Estado -

AGE - vive um problema sério, um conflito interno muito grande e que precisa ser

resolvido. Será que o governo do Estado não vê isso ou estão encobrindo também

para o governo essas desavenças existentes internamente na AGE? Estamos

tentando. Poderíamos até avançar. Sr. Presidente, Deputado Mauri Torres, penso

que não deveríamos aprovar esse projeto neste ano. Ele tinha de ficar para o ano que

vem, pois está muito conflitante. Como pode o mesmo Deputado que dá um parecer

numa Comissão e é derrotado, transferi-lo para outra Comissão e conseguir a

aprovação desse mesmo parecer? Na verdade, esse projeto não tinha de passar na

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, mas na de Administração

Pública. Ele foi lá para rever aquilo que foi decidido na Administração Pública. Sr.

Presidente e Srs. Deputados, trata-se de um projeto que não resolverá o problema do

Estado, pois aumentará as desavenças internas na AGE, o que poderá trazer grande

prejuízo para o Estado de Minas Gerais. Isso tira o incentivo daqueles que querem

trabalhar. Já estamos com o sério problema da gratificação. Na verdade, ninguém

entende como aquela gratificação é feita. Você recebe, mas fica devendo. Ou seja, se
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não cumprir, tem de devolver. Então, o Procurador tem o salário dele no fim do mês,

mas não sabe se aquilo é dele mesmo ou tem de devolver. Talvez isso deva ser

aprovado. Votaremos de acordo com o parecer, no Substitutivo nº 1, a Bancada do

PMDB e a do PT. Votaremos o parecer que o Deputado Délio Malheiros fez na

Comissão de Administração Pública, o mais coerente. Se isso não acontecer, acho

que não deveríamos votar este ano, pois esse é um projeto que exige

aprofundamento maior e que alguém vá até lá para aparar as arestas, minimizar a

briga interna que lá existe. Isso é muito ruim para o Estado. Vimos, na Secretaria de

Fazenda, o que deram as brigas internas de grupos políticos. Então, Sr. Presidente,

para encerrar, queria fazer um apelo ao Deputado Mauri Torres para esse projeto

ficar para o ano que vem, pois isso não fará mal a ninguém. Este é o momento de

fazermos uma reflexão maior e encontrar uma melhor solução. Digo e volto a repetir:

será que o governo está vendo as desavenças entre o comando da AGE e os

Procuradores? Isso é ruim para o Estado porque a maioria está trabalhando com

muita insatisfação, e, quando isso acontece, não há produção.

Questão de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Queria que V. Exa. me esclarecesse se vamos votar,

em primeiro lugar, o Substitutivo nº 1, da Comissão de Administração Pública.

O Sr. Presidente - Votaremos, em primeiro lugar, o Substitutivo nº 2.

O Deputado Antônio Júlio - Votando o Substitutivo nº 2, fica prejudicado o

Substitutivo nº 1?

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Antônio Júlio que, se for

aprovado o Substitutivo nº 2, ficam prejudicados o projeto original e o Substitutivo nº

1. Em votação, o Substitutivo nº 2, salvo emendas, subemendas e destaque.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Carlos Gomes - Carlos Mosconi -

Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Domingos Sávio -

Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -

Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa -

João Leite - José Henrique - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
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Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -

Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -

Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter

Tosta.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 46 Deputados. Não houve voto contrário. Está

aprovado o Substitutivo nº 2, salvo emendas, subemendas e destaque. Com a

aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Em votação, as

Emendas nºs 4, 5, 9 e 10 e as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 1 e 2.

- Registram "sim" os Deputados e a Deputada:

Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlos

Gomes - Délio Malheiros - Getúlio Neiva - Gustavo Valadares - José Henrique - Maria

Tereza Lara - Padre João - Paulo Guedes - Sargento Rodrigues - Vanderlei Miranda.

- Registram "não" os Deputados e as Deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Carlos

Mosconi - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim

Sawan - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres - Pinduca

Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Walter Tosta.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 14 Deputados. Votaram “não” 32 Deputados,

totalizando 46 votos. Estão rejeitadas as Emendas nºs 4, 5, 9 e 10 e as Subemendas

nº 1 às Emendas nºs 1 e 2. Em votação, as Emendas nºs 1 a 3.

- Registram "sim" os Deputados e a Deputada:

Alencar da Silveira Jr. - Hely Tarqüínio - Juarez Távora - Rosângela Reis.

- Registram "não" os Deputados e a Deputada:

Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Antônio Júlio - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -

Délio Malheiros - Delvito Alves - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo -

Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva -
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Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo

Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Padre João -

Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo

Magalhães - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 4 Deputados. Votaram “não” 40 Deputados. Estão

rejeitadas as Emendas nºs 1 a 3. Em votação, as Emendas nºs 7 e 8.

- Registra "sim" o Deputado:

Alencar da Silveira Jr.

- Registram "não" os Deputados e as Deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Chico

Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim

Sawan - Getúlio Neiva - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - José Henrique - Juarez

Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto

Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca

Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -

Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei

Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta.

O Sr. Presidente - Votou “sim” 1 Deputado. Votaram “não” 44 Deputados. Estão

rejeitadas as Emendas nº 7 e 8. Em votação, a Emenda nº 6.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas :

Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Chico

Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim

Sawan - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite - José

Henrique - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira

- Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Padre João - Paulo

Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela
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Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta.

- Registram "não" os Deputados:

Alencar da Silveira Jr. - Getúlio Neiva.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 44 Deputados. Votaram “não” 2 Deputados. Está

aprovada a Emenda no 6. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei

Complementar nº 55/2009 na forma do Substitutivo nº 2, com a Emenda nº 6. Às

Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.976/2009, do Tribunal de Justiça, que

dispõe sobre a revisão dos valores do subsídio mensal dos integrantes do Poder

Judiciário do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto. As Comissões de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.977/2009, do Procurador-Geral de

Justiça, que dispõe sobre a revisão dos valores do subsídio mensal dos membros do

Ministério Público do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto. As Comissões de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.005/2009, do Tribunal de Contas, que

dispõe sobre a fixação do subsídio do Procurador do Ministério Público junto ao

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão

de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de

Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do

projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização

Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.006/2009, do Tribunal de Contas, que
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dispõe sobre a revisão do subsídio do Conselheiro e do Auditor do Tribunal de Contas

e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam

pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 17, às 9 e às 20 horas, nos termos

do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/12/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Questão de ordem - Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro; aprovação - 2ª

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e

Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Padre João; aprovação -

Inexistência de quórum para votação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

nº 262/2007; encerramento da discussão - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 40/2007; apresentação do Substitutivo nº 1; designação de relator; utilização pelo

relator do prazo regimental para emissão de parecer - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 900/2007; encerramento da discussão - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 2.935/2008; encerramento da discussão - Discussão, em 2º turno,

do Projeto de Lei nº 3.429/2009; encerramento da discussão - Discussão, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 309/2007; encerramento da discussão - Discussão, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 558/2007; encerramento da discussão - Discussão, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 2.428/2008; apresentação do Substitutivo nº 1;
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encerramento da discussão; encaminhamento do substitutivo com o projeto à

Comissão de Política Agropecuária - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.157/2009; encerramento da discussão - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº 3.238/2009; encerramento da discussão - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 3.586/2009; encerramento da discussão - Discussão, em 1º turno, do Projeto

de Lei nº 3.653/2009; encerramento da discussão - Discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 3.754/2009; encerramento da discussão - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Adelmo

Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Braulio Braz -

Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro

Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo -

Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gustavo Valadares -

Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira -

Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -

Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h14min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
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1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e de

requerimentos.

Questão de Ordem

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, gostaria de dar conhecimento ao

Plenário - alguns Deputados participaram da reunião de ontem à noite - de que o

Projeto de Lei Complementar nº 56/2009 é o projeto que está, usando um termo

politicamente mais correto, hospedando a emenda Funpemg. Essa emenda é muito

controversa. Ela chegou aqui há dois dias. Embora os técnicos da Fazenda e do

Ipsemg já soubessem da gravidade da situação há dois anos, a emenda chegou aqui

há apenas dois dias. É uma responsabilidade muito grande aprovar uma emenda sem

conhecer, de fato, os riscos futuros. Ela propõe mexer com o Fundo em alguns anos

à frente. Acredito que a saída salomônica foi apresentada ontem pelo Deputado José

Henrique, que é membro do Conselho que rege esse Fundo. E agora, às 10 horas,

haverá uma reunião pela qual essa emenda passará, e, para nossa surpresa, o

Conselho não foi comunicado sobre ela. Decidimos que acompanharemos o

Conselho naquilo que ele entender como correto. Se o Conselho entender que a

emenda não prejudica o Fundo - pedi até ao Deputado José Henrique que fizesse

constar isso em ata, para nossa tranquilidade -, acredito que não haverá problema de

ela tramitar. Se o Conselho entender o contrário, acataremos a sua posição. Estou

dizendo isso porque sabemos que, por entendimento feito ontem, esta reunião será

suspensa e aguardaremos a posição do Conselheiro Deputado José Henrique, que

integra conosco o Bloco PMDB-PT-PCdoB. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando tramitação

em regime de urgência para o Projeto de Resolução nº 4.108/2009. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação da matéria constante na pauta.
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Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Lei Complementar nº 55/2009, apreciado na extraordinária realizada ontem, à

noite.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 25 minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Padre João, solicitando a inversão

da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs 262, 40 e 900/2007,

2.935/2008, 3.429/2009, 309 e 558/2007, 2.428/2008, 3.157, 3.238, 3.586, 3.653 e

3.754/2009 e o Projeto de Resolução nº 4.108/2009 sejam apreciados em primeiro

lugar, nessa ordem, entre as matérias em fase de discussão. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação, mas que há para

a discussão das matérias constantes na pauta.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 262/2007, do Deputado Padre

João, que institui a Semana Estadual do Aleitamento Materno e dá outras

providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 40/2007, do Deputado Gustavo

Valadares, que dispõe sobre a destinação e o incentivo à produção de pavimento

asfáltico com a utilização de pneumáticos inservíveis. A Comissão de Meio Ambiente

perdeu prazo para emitir parecer.

- Vem à Mesa:
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SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 40/2007

Dispõe sobre a utilização, pelo Estado, de massa asfáltica produzida com borracha

proveniente de pneumáticos inservíveis e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Na aquisição de massa asfáltica para obras de construção ou recuperação

de vias, o Estado utilizará pelo menos 20% (vinte por cento) de massa asfáltica

produzida com borracha de pneumáticos inservíveis, observando:

I - o prazo de 4 anos para o cumprimento da meta a que se refere o “caput”,

contados a partir do primeiro ano subsequente à data da publicação desta lei,

acrescentando percentual mínimo de 5% (cinco por cento) a cada ano;

II - o estabelecimento, como um dos critérios de desempate nos processos

licitatórios para a construção ou recuperação de vias, do maior teor de borracha de

pneumático inservível na composição da mistura asfáltica, respeitados os percentuais

definidos em normas técnicas de engenharia;

III - a definição de obras ou trechos prioritários para o emprego da massa asfáltica

produzida com borracha de pneumáticos inservíveis.

Parágrafo único - Será permitida ao Estado a aquisição preferencial de massa

asfáltica comum, excepcionalmente, em momentos de baixa oferta ou de elevado

custo da massa asfáltica produzida com borracha proveniente de pneumáticos

inservíveis.

Art. 2º - O art. 1º da Lei nº 14.128, de 19 de dezembro de 2001, fica acrescido do

seguinte inciso VII:

“Art. 1º - (...)

VII - pneumáticos inservíveis.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

Sávio Souza Cruz

Justificação: Segundo a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos,

somente no ano de 2008 foram vendidos 44,6 milhões de pneus no Brasil. Esses

produtos, que dentro de cerca de sete anos serão considerados inservíveis,

constituem um relevante passivo ambiental devido à sua difícil degradação na
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natureza e à frequente disposição inadequada que lhes é dada. Tal disposição

inadequada, como é de conhecimento geral, pode favorecer a disseminação de

doenças infectocontagiosas, como a dengue, e oferecer prejuízo ao ambiente e à

saúde pública, caso os pneus sejam queimados.

Por outro lado, uma disponibilidade anual de pneus de tamanha ordem pode

representar uma oferta de matéria prima barata para a indústria da massa asfáltica

que utiliza borracha de pneumáticos inservíveis em sua composição. Estudos

realizados nas últimas décadas têm mostrado, conforme aponta a Nota Técnica do

Departamento de Estradas de Rodagem - DER -, elaborada em resposta ao pedido

de diligência feito pela Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo,

que o chamado “asfalto borracha”, produzido por meio da incorporação da borracha

de pneumáticos inservíveis à mistura asfáltica, possui qualidades que o caracterizam

como superior ao asfalto convencional. Entre essas qualidades estão: a redução do

aparecimento de trincas e do custo de manutenção, a maior resistência à formação

de trilhas nos novos pavimentos, o aumento na vida útil do pavimento, a maior

resistência à derrapagem e a redução de ruído.

Entretanto, o preço do “asfalto borracha”, superior ao do asfalto comum, restringe

sua utilização em grandes escalas, dado que, em grande parte das licitações

brasileiras para a construção e recuperação de rodovias, o quesito menor preço tem

peso preponderante. Em artigo da revista “Pneus & Cia” (nº 9, de 2009) o engenheiro

Paulo Ruwer, da concessionária Univias, empresa responsável por importantes

trechos de rodovias da Região Sul do País, demonstra que os preços do asfalto

modificado apresentam variações conforme a estrutura do pavimento. Segundo ele,

“para a aplicação de um quilômetro em uma pista de 7,50m de largura com uma

camada de 5cm de espessura, o custo do ecológico [asfalto borracha] é da ordem de

R$220.000,00, e do convencional é de R$180.000,00, ou seja, cerca de 18% mais

caro”. Porém, completa o engenheiro, “tal diferença é compensada por sua maior

durabilidade”.

Por esses motivos, acreditamos ser o “asfalto borracha” uma inovação que merece

o apoio do Estado de Minas Gerais de forma mais ativa, o que se propõe com a

apresentação deste substitutivo. Nessa proposta, traça-se uma atuação continuada
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para o Estado, que deverá promover a substituição de 20% da utilização de massa

asfáltica comum pela incorporada de borracha de pneumáticos inservíveis em quatro

anos. Ainda, são previstos critérios precisos para o emprego do “asfalto borracha”

pelo poder público estadual nos processos licitatórios que envolvam a utilização de

asfalto.

A definição desses critérios, que têm por fundamento a redução dos impactos

ambientais, por meio da reciclagem de resíduos sólidos, e a maximização do

atendimento às demandas da qualidade do produto, dada sua performance

tecnicamente superior, faz esta proposta se aproximar de uma prática conhecida

como licitação sustentável.

A chamada licitação sustentável vem sendo discutida internacionalmente há alguns

anos, e é aplicada frequentemente em países como Estados Unidos, Reino Unido e

Grécia, e em Estados brasileiros, como São Paulo e Paraná. A prática reconhece o

papel do Estado como agente econômico, considerando os efeitos de seu grande

poder de compra, e o valoriza como exemplo a ser seguido no cumprimento das leis

ambientais, levando em conta os reflexos da utilização de produtos ecologicamente

corretos, como a madeira certificada, o papel reciclado etc.

É com o espírito da licitação sustentável que este substitutivo propõe a adoção

progressiva do “asfalto borracha” pelo Estado na construção e recuperação de vias

públicas, o que faz com a devida cautela, prevendo critérios de desempate e casos

excepcionais para os processos licitatórios de obras que envolvam a utilização de

asfalto.

Além disso, dispõe-se sobre a definição de obras prioritárias para o emprego de

massa asfáltica incorporada de borracha de pneus. Dessa forma, pode-se privilegiar

trechos de rodovias de tráfego intenso, porções de estradas construídas sobre

terrenos que favoreçam o aparecimento de trincas, etc., otimizando os benefícios da

aplicação do “asfalto borracha”. Certamente, considerando a extensa malha viária

mineira, não faltarão obras prioritárias que demandem a utilização dos percentuais

previstos.

Diante do exposto, este substitutivo incentiva a utilização de uma alternativa

sustentável para os pneumáticos inservíveis, o que, por sua vez, fomentará a criação
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de novas tecnologias para a destinação dos resíduos. Assim, a proposta se aproxima

dos princípios da Política Estadual de Resíduos Sólidos, Lei nº 18.031, de 2009, já

que não limita as possibilidades de destinação dos pneumáticos inservíveis, mas

indica um uso capaz de absorvê-los.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que, nos termos do § 4º do art.

188 do Regimento Interno, recebe, antecipadamente, o Substitutivo nº 1, do

Deputado Sávio Souza Cruz e, em conformidade com o § 2º do art. 145 do

Regimento Interno, designa relator do projeto e do substitutivo o Deputado Dalmo

Ribeiro Silva e indaga ao Deputado se está em condições de emitir o seu parecer ou

se fará uso do prazo regimental.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, não estou habilitado, neste

momento, para emitir parecer. Peço prazo regimental a V. Exa.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 900/2007, do

Deputado Délio Malheiros, que dispõe sobre disponibilização de informações pelas

empresas de telefonia celular no Estado. A Comissão de Segurança Pública opina

pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto.

Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.935/2008, do Deputado Arlen

Santiago, que determina a utilização de seringas de agulha retrátil no Estado. A

Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.429/2009, do Deputado Zé Maia, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itapagipe o imóvel que especifica.

A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 309/2007, do Deputado Célio Moreira,

que disciplina o “marketing” direto ativo e cria lista pública de consumidores para o fim

que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As

Comissões de Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira opinam pela

aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão.
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Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 558/2007, do Deputado Padre João,

que dispõe sobre a comunicação de roubo, furto ou extravio de documentos pessoais

à Junta Comercial. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto.

A Comissão de Segurança Pública perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.428/2008, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, que acrescenta o art. 11-A à Lei nº 14.185, de 31/1/2002, que dispõe

sobre o processo de produção do Queijo Minas Artesanal e dá outras providências. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de

Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não

há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.428/2008

Altera dispositivos da Lei nº 14.185, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o

processo de produção do Queijo Minas Artesanal e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os dispositivos abaixo relacionados da Lei nº 14.185, de 31 de janeiro de

2002, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - É considerado Queijo Minas Artesanal o queijo que apresente consistência

firme, cor e sabor próprios, massa uniforme, isenta de corantes e conservantes, com

ou sem olhaduras mecânicas, confeccionado a partir do leite integral de vaca, fresco

e cru, retirado e beneficiado na propriedade de origem.

Parágrafo único - O Queijo Minas Artesanal confeccionado conforme a tradição

histórica e cultural, em área demarcada, receberá certificação diferenciada.

(...)

Art. 3º - (...)

§ 1º - O cadastramento no IMA para os fins deste artigo será feito em escritório

local do órgão, individualmente ou por meio de entidade representativa, mediante

preechimento de formulário específico em que o produtor assuma a responsabilidade
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pela qualidade dos queijos produzidos, e apresentação de laudo técnico-sanitário da

queijaria, emitido por médico veterinário.

(...)

Art. 5º - (...)

II - impedimento, por meio de cerca, do acesso de animais e de pessoas estranhas

à produção;

(...)

Art. 8º - (...)

§ 4º - O rótulo do Queijo Minas Artesanal obedecerá a padrão estabelecido em

regulamento.

(...)

Art. 11 - (...)

§ 1º - O Queijo Minas Artesanal de área demarcada conterá, gravada no produto ou

na embalagem, a indicação de sua origem.

§ 2º - O poder público promoverá o registro dos processos de produção do Queijo

Minas Artesanal de que trata o parágrafo único do art. 1º desta lei nas áreas

demarcadas do Estado, para fins de proteção do patrimônio cultural, quando couber.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi - Antônio Carlos Arantes - Padre João - Dalmo Ribeiro Silva.

Justificação: A alteração da lei do queijo minas artesanal aqui proposta, além do

aspecto abordado pela forma original do Projeto de Lei n° 2.428/2008, tem por

objetivo permitir, a milhares de produtores com propriedades localizadas fora das

áreas de produção demarcadas pelo Executivo, o acesso ao mercado formal. O texto

em vigor limita a certificação às áreas geográficas de produção histórica e cultural do

queijo artesanal. Essa necessidade de adequação da lei à realidade produtiva do

Estado foi identificada em duas audiências públicas promovidas pela Comissão de

Política Agropecuária e Agroindustrial, nos dias 30/9/2008 e 12/5/2009. A proposta

apresentada, já discutida com órgãos do governo e produtores rurais, não invalida o

trabalho desenvolvido pela Emater no Programa Queijo Minas Artesanal na medida

em que não interfere na certificação de origem com base no processo histórico e
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cultural, visto que acrescenta apenas a possibilidade de certificação de produtores

tradicionais fora dessas áreas demarcadas.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto um substitutivo dos Deputados

Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes, Padre João e Dalmo Ribeiro Silva, que

recebeu o nº 1, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o

substitutivo com o projeto à Comissão de Política Agropecuária, para parecer.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.157/2009, do Deputado Eros

Biondini, que altera o "caput" do art. 1º da Lei nº 17.507, de 29/5/2008, que torna

obrigatória a afixação nas dependências de hotéis, pensões, motéis e

estabelecimentos congêneres, de placas que alertem sobre o fato de que a

exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. A Comissão de Justiça conclui

pela constitucionalidade do projeto. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do

projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.238/2009, do Deputado Zezé

Perrella, que cria, no âmbito do Estado de Minas Gerais, o Banco de Ossos para fins

de transplante e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A

Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2,

que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Saúde. Em discussão, o

projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.586/2009, do Deputado Ruy Muniz,

que institui a Política Estadual da Saúde do Homem e dá outras providências. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de

Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta.

A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Saúde. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.653/2009, da Deputada Rosângela

Reis, que institui a Política Estadual do Voluntariado Transformador e dá outras



____________________________________________________________________________
2583

providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com

as Emendas nºs 1, 2 e 3, que apresenta. A Comissão do Trabalho opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em discussão, o

projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.754/2009, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, que dispõe sobre a destinação de produtos apreendidos pelas

autoridades do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão do Trabalho opina

pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta, ao Substitutivo

nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2009

Às 20h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Inácio Franco, Lafayette de Andrada e Neider Moreira (substituindo o

Deputado Juarez Távora, por indicação da Liderança do BPS), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé

Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa

o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.138/2009 (Deputado Antônio Júlio) e
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3.547/2009 (Deputado Juarez Távora) e Projeto de Resolução nº 3.928/2009

(Deputado Inácio Franco), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação é aprovado o parecer

pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.734/2009 na forma do vencido no

1º turno, com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Lafayette de Andrada). Suspende-se

a reunião. Às 22h6min são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados

Adelmo Carneiro Leão, Antônio Júlio, Jayro Lessa, Lafayette de Andrada, Juarez

Távora e Luiz Humberto Carneiro (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da

Liderança do BSD). Estão presentes, também, os Deputados Mauri Torres, Domingos

Sávio e Fahim Sawan. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.976 (relator:

Deputado Juarez Távora), 3.977 (relator: Deputado Luiz Humberto Carneiro), 4.005

(relator: Deputado Lafayette de Andrada) e 4.006/2009 (relator: Deputado Juarez

Távora). Os Projetos de Lei Complementar nºs 55 e 57/2009 são retirados da pauta,

respectivamente, por determinação do Presidente da Comissão por não cumprir

pressupostos regimentais, e atendendo-se a requerimento do Deputado Jayro Lessa,

aprovado pela Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para as reuniões

extraordinárias do dia 17/12/2009, às 9, 14 e 20 horas, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Braulio Braz - Rosângela Reis - Tiago Ulisses.

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

16/12/2009

Às 20h21min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Domingos Sávio, Elmiro Nascimento, Lafayette de Andrada, Neider Moreira e Padre

João, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Elmiro Nascimento, dispensa a leitura da ata da reunião
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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. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. A Presidência interrompe os trabalhos por 15 minutos para entendimentos

entre as lideranças. Reabertos os trabalhos, o Presidente informa que fez retirar da

pauta desta reunião o Projeto de Lei Complementar nº 57/2009 e o Projeto de Lei nº

3.797/2009, em 2º turno, por falta de pressupostos regimentais. O Presidente e

relator, Deputado Délio Malheiros, determina a distribuição de avulsos do parecer

sobre o Projeto de Lei Complementar nº 55/2009, em 2º turno, que conclui por sua

aprovação na forma do vencido em 1º turno. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 5.201, 5.207, 5.209 e 5.211/2009. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2009.

Ivair Nogueira, Presidente - Lafayette de Andrada - Elmiro Nascimento - Fahim

Sawan.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2009

Às 20h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria

Resende e os Deputados Ronaldo Magalhães e Juninho Araújo (substituindo o

Deputado Braulio Braz, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo Magalhães,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Juninho Araújo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final

e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
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relatores citados a seguir: Projeto de Lei nº 3.411/2009 (Deputada Ana Maria

Resende) e 3.263/2009 (Deputado Juninho Araújo). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.411 e

3.263/2009, que receberam parecer por sua aprovação. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende - João Leite.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/12/2009

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Lafayette de

Andrada, João Leite (substituindo o Deputado Braulio Braz, por indicação da

Liderança do BSD) e Juninho Araújo (substituindo a Deputada Ana Maria Resende,

por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o

recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os

Deputados citados a seguir: Projeto de Resolução nº 2.619/2008, Projetos de Lei nºs

40/2007, 3.481, 3734 e 3808/2009 (Deputado Luiz Humberto Carneiro); 3.976, 3.977,

4.005 e 4.006/2009 (Deputado Juninho Araújo). O Presidente suspende os trabalhos.

Reabertos os trabalhos, estão presentes os Deputados Lafayette de Andrada, Luiz

Humberto Carneiro (substituindo o Deputado Braulio Braz, por indicação da Liderança

do BSD) e João Leite (substituindo a Deputada Ana Maria Resende, por indicação da

Liderança do BSD). Registra-se a presença do Deputado Antônio Júlio, que solicita

seja suspensa a reunião para entendimentos, o que é acatado pelo Presidente.
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Reabertos os trabalhos, passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de Resolução nº 2.619/2008 e dos

Projetos de Lei nºs 40/2007, 3.481, 3734, 3808, 3.976, 3.977, 4.005 e 4.006/2009. A

Presidência suspende os trabalhos. Reabertos os trabalhos, a Presidência acusa o

recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os

Deputados citados a seguir: Projeto de Resolução nº 4.108/2009, Projetos de Lei

Complementar nºs 52 e 55/2009 e Projetos de Lei nºs 1.311/2007, 3.157, 3.653,

3.754 e 3.880/2009 (Deputado João Leite); 2.437/2008, 3.629, 3.828, 3.869, 3.908,

3.910, 3.914 e 3.924/2009 (Deputado Luiz Humberto Carneiro). Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final do

Projeto de Resolução nº 4.108/2009, dos Projetos de Lei Complementar nºs 52 e

55/2009 e dos Projetos de Lei nºs 1.311/2007, 3.157, 3.653, 3.754 e 3.880/2009.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 2.437/2008, 3.629, 3.828, 3.869, 3.902, 3.910, 3.914 e

3.924/2009. A Presidência suspende os trabalhos. Os trabalhos são reabertos com a

presença dos Deputados Fahim Sawan, Zé Maia e Carlin Moura. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje, às

15h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Júlio - João leite - Mauri Torres.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 40/20 07

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 40/2007, de autoria do Deputado  Gustavo Valadares, que

dispõe sobre a destinação e o incentivo à produção de pavimento asfáltico, com a
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utilização de pneumáticos inservíveis, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido

no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 40/2007

Dispõe sobre a utilização, pelo Estado, de massa asfáltica produzida com borracha

de pneumáticos inservíveis e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Na construção e na recuperação de vias pú blicas, o Estado utilizará

preferencialmente massa asfáltica produzida com borracha de pneumáticos

inservíveis, observados os percentuais de mistura definidos em norma técnica de

engenharia.

Parágrafo único – Nos processos licitatórios de obras que envolvam a utilização de

asfalto, o Estado estabelecerá a utilização preferencial da massa asfáltica a que se

refere o “caput”, bem como especificará a norma técnica de engenharia a ser adotada

para a composição.

Art. 2° – O art. 1° da Lei n° 14.128, de 19 de deze mbro de 2001, fica acrescido do

seguinte inciso VII:

“Art. 1° – (...)

VII – pneumáticos inservíveis.”.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

52/2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar n° 52/2009, de autori a do Tribunal de Contas, que

institui o Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e
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dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, c om a Emenda n° 1 ao vencido no

1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 52/2009

Institui o Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

e altera a Lei Complementar n° 102, de 17 de janeir o de 2008, que dispõe sobre a

organização do Tribunal de Contas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituído o Diário Oficial Eletrôni co do Tribunal de Contas do Estado

de Minas Gerais, órgão oficial para publicação e divulgação dos atos processuais e

administrativos do Tribunal de Contas do Estado.

Parágrafo único - O Diário Oficial Eletrônico substitui a versão impressa publicada

no órgão oficial dos Poderes do Estado e será veiculado, sem custos, no portal do

Tribunal de Contas do Estado na internet, no endereço eletrônico www.tce.mg.gov.br.

Art. 2° - A publicação no Diário Oficial Eletrônico  de que trata esta lei atenderá aos

requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

§ 1° - O conteúdo das publicações do Diário Oficial  Eletrônico de que trata esta lei

será assinado, digitalmente, com base em certificado emitido por autoridade

certificadora credenciada.

§ 2° - Considera-se como data da publicação o prime iro dia útil seguinte ao da

disponibilização da informação no Diário Oficial Eletrônico de que trata esta lei.

Art. 3° - O inciso X do art. 4°, o parágrafo único do art. 52, o art. 76 e o inciso II do

art. 82 da Lei Complementar n° 102, de 17 de janeir o de 2008, passam a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 4° - (...)

X - divulgar, no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas e em destaque no
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seu portal na internet, os demonstrativos de sua despesa, nos termos do § 3° do art.

73 da Constituição do Estado;

(...)

Art. 52 - (...)

Parágrafo único - Dentro do prazo de cinco anos contados da publicação da

decisão terminativa no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas, o Tribunal

poderá, à vista de novos elementos que considere suficientes, autorizar o

desarquivamento do processo e determinar que se ultime a respectiva tomada ou

prestação de contas, observado o disposto no art. 37, § 5°, da Constituição da

República.

(...)

Art. 76 - A comunicação dos atos e decisões do Tribunal presume-se perfeita com a

publicação no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas, salvo as exceções

previstas em lei.

(...)

Art. 82 - (...)

II - do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário

Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas;”.

Art. 4° - Fica acrescido ao art. 96 da Lei Compleme ntar n° 102, de 2008, o seguinte §

3°:

“Art. 96 - (...)

§ 3° - Nos casos de suspensão de procedimento licit atório ou de concurso público,

o mérito deverá ser decidido no prazo de noventa dias, sob pena de perda da eficácia

da medida cautelar.”.

Art. 5° - O Tribunal de Contas do Estado de Minas G erais regulamentará a

implantação e o funcionamento do Diário Oficial Eletrônico, dando-lhes ampla

divulgação.

Art. 6° - Fica revogado o § 1° do art. 82 da Lei Co mplementar n° 102, de 2008.

Art. 7° - Esta lei complementar entra em vigor na d ata de sua publicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Luiz Humberto Carneiro.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

55/2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar n° 55/2009, de autori a do Governador do Estado,

que altera a Lei Complementar n° 83, de 28 de janei ro de 2005, que dispõe sobre a

estrutura orgânica da Advocacia-Geral do Estado - AGE - e dá outras providências,

foi aprovado no 2° turno, com as Emendas n°s 1 a 3 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 55/2009

Altera a Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, que institui as carreiras

do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder Executivo, e a Lei Complementar nº 83,

de 28 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral

do Estado - AGE - e a Lei Delegada n° 177, de 26 de  janeiro de 2007, que estabelece

as tabelas de remuneração dos cargos de provimento em comissão da AGE .

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 3º da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, fica

acrescido do seguinte § 4º:

“Art. 3º - (...)

§ 4º - Os cargos de chefia nos setores jurídicos dos órgãos a que se referem os

incisos I, II e III do “caput” deste artigo serão exercidos privativamente pelos

Procuradores do Estado.”.

Art. 2° - O parágrafo único do art. 7º da Lei Compl ementar nº 81, de 2004, fica

acrescido do inciso III:

“Art. 7° - (...)

III - ter, no mínimo, três anos de exercício de atividade jurídica, privativa de bacharel

em Direito, devidamente comprovados.”.

Art. 3° - O inciso I do art. 10 e o “caput” do art.  20 da Lei Complementar nº 81, de
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2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 - (...)

I - o cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do § 1° do art. 8° e

os incisos I, II e III do parágrafo único do art. 7° desta lei complementar;

(...)

Art. 20 - O Procurador do Estado afastado do efetivo exercício do cargo não poderá

ser promovido por merecimento.”.

Art. 4° - Os arts. 22 e 22-A da Lei Complementar nº  81, de 2004, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 22 - Perderá o direito à promoção por merecimento o Procurador do Estado

que, no período aquisitivo, sofrer punição disciplinar.

(...)

Art. 22-A - Não será exigido o cumprimento dos requisitos previstos nos incisos I, II

e III do art. 19, para promoção por merecimento, e a condição prevista no § 2º do art.

21, para a promoção por antiguidade, se não houver quem preencha tais requisitos

ou se quem os preencher recusar a promoção.”.

Art. 5° - O inciso II do art. 26 da Lei Complementa r nº 81, de 2004, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 26 - (…)

II - possuir carteira de identidade funcional, conforme modelo aprovado pelo

Conselho Superior da Advocacia-Geral do Estado;”.

Art. 6° - A Lei Complementar nº 81, de 2004, fica a crescida dos seguintes arts. 26-B

e 26-C:

“Art. 26-B - O Procurador do Estado designado para substituir o detentor de cargo

ou de função de chefia ou coordenação perceberá a remuneração equivalente à do

cargo ou função, em valor correspondente aos dias de efetiva substituição.

§ 1º - O disposto no “caput” não se aplica ao titular de cargo que tenha por

atribuição exercer a substituição.

§ 2º - O Procurador do Estado, quando exercer, além de suas atribuições

ordinárias, outras decorrentes da substituição de Procurador do Estado em virtude de

férias, licença ou qualquer outra hipótese de afastamento ou impedimento, perceberá
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gratificação mensal equivalente ao vencimento básico do nível I da carreira de

Procurador do Estado, previsto na tabela II.1 do Anexo II da Lei Complementar nº 92,

de 23 de junho de 2006.

Art. 26-C - O Advogado-Geral do Estado colocará à disposição de entidade

representativa da classe de Procuradores do Estado o membro da carreira eleito para

exercer o cargo de seu Presidente.

§ 1º - A disponibilidade a que se refere este artigo ocorrerá sem prejuízo da

remuneração e das demais vantagens do cargo de Procurador do Estado.

§ 2º - O Procurador do Estado poderá permanecer em disponibilidade remunerada

pelo período de até dois anos, renovável por igual período.

§ 3º - Somente poderá beneficiar-se do disposto ,

neste artigo a entidade que contar em seu quadro, como associados, mais da

metade dos Procuradores do Estado efetivos .”.

Art. 7° - O art. 27 da Lei Complementar nº 81, de 2 004, fica acrescido do seguinte

inciso X:

“Art. 27 - (... )

X - prestar informações sobre a execução de suas atribuições.”.

Art. 8° - O inciso I do § 1º do art. 30-A da Lei Co mplementar nº 81, de 2004, passa

a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao §1º o seguinte inciso IV,

e ao artigo, os §§ 4º e 5º que seguem:

“Art. 30-A - (...)

§ 1º - (...)

I - de ofício, por comprovada necessidade do serviço, desde que aprovada

previamente pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral do Estado;

(...)

IV - a pedido, mediante permuta, respeitado o critério de antiguidade, na forma de

regulamento.

(...)

§ 4º - O Procurador do Estado que for removido por permuta, nos termos do inciso

IV do § 1º, fica impedido, pelo prazo de um ano, de concorrer à remoção a pedido

para a unidade de origem.
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§ 5º - O disposto no inciso III do § 1º não se aplica às situações constituídas antes

do ingresso na carreira de Procurador do Estado.”.

Art. 9° - Os incisos II e IV do art. 2º da Lei Comp lementar nº 83, de 28 de janeiro de

2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

II - as unidades colegiadas:

a) Conselho Superior da AGE;

b) Câmara de Coordenação da AGE;

c) Conselho de Administração de Pessoal – CAP –;”.

(...)

IV - as unidades de execução na área judicial e extrajudicial:

a) Consultoria Jurídica;

b) Procuradorias Especializadas;

c) Advocacias Regionais do Estado;”.

Art. 10 - O art. 4º da Lei Complementar nº 83, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 4º - O Conselho Superior da AGE é integrado pelos seguintes membros:

I - o Advogado-Geral do Estado, que é seu Presidente;

II - os dois Advogados-Gerais Adjuntos, que são seus Vice-Presidentes;

III - um representante eleito dentre os Procuradores-Chefes;

IV - um representante eleito dentre os Advogados Regionais do Estado;

V - cinco representantes dos Procuradores do Estado;

VI - um membro indicado pelo Advogado-Geral do Estado, vedada a indicação de

membro da Corregedoria.

§ 1º - As eleições para o Conselho Superior da AGE acontecerão no mês de

fevereiro de cada ano para mandato de um ano, permitida uma recondução.

§ 2º - Os representantes de que tratam os incisos III e IV do “caput” serão eleitos

por seus respectivos pares.

§ 3º - Os representantes dos Procuradores do Estado a que se refere o inciso V do

“caput” serão eleitos por seus pares, observada a representatividade de cada nível da

carreira, sendo que o nível mais numeroso terá direito a duas vagas no Conselho.



____________________________________________________________________________
2595

§ 4° - Somente poderá candidatar-se ao Conselho Sup erior da AGE o integrante da

carreira com pelo menos três anos de efetivo exercício no cargo.

§ 5º - Haverá um suplente para cada membro eleito.

§ 6º - Os representantes de que tratam os incisos III e IV não perderão assento no

Conselho Superior em virtude de exoneração do cargo em comissão durante o prazo

previsto no § 1º deste artigo.”.

Art. 11 - A Lei Complementar nº 83, de 2005, fica acrescida do seguinte Capítulo II-

A, composto do art. 5º-A:

“CAPÍTULO II-A

DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO

Art. 5º-A - A Câmara de Coordenação da AGE tem a seguinte composição:

I - o Advogado-Geral do Estado;

II - os Advogados-Gerais Adjuntos do Estado;

III - o Corregedor da AGE;

IV - os titulares das unidades de que trata o inciso IV do art. 2º desta lei.

Parágrafo único - As atribuições da Câmara de Coordenação da AGE serão

definidas em decreto.” .

Art. 12 - A Lei Complementar nº 83, de 2005, fica acrescida dos seguintes arts. 6°-

A, 7º-A e 7º-B:

“Art. 6º-A - O Corregedor da AGE será nomeado pelo Governador do Estado para

mandato de dois anos, admitida a sua recondução por igual período.

Parágrafo único - O cargo de Corregedor da AGE é privativo de Procurador do

Estado.

(...)

Art. 7º-A - As Procuradorias das autarquias e fundações da administração indireta

do Poder Executivo são unidades setoriais de execução da AGE, à qual se

subordinam tecnicamente, e integram a estrutura administrativa das referidas

entidades.

Art. 7º-B - A Consultoria Jurídica da AGE exerce a supervisão técnica das unidades

jurídicas das Secretarias de Estado e dos órgãos das administrações direta e indireta

que exerçam a advocacia consultiva do Estado.”.
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Art. 13 - Ficam transformados em cargos de Procurador-Chefe:

I - o cargo de Subadvogado-Geral do Contencioso, a que se refere o inciso I do art.

1º da Lei Delegada nº 177, de 26 de janeiro de 2007;

II - o cargo de Consultor Jurídico-Chefe, a que se refere o inciso II do art. 1º da Lei

Delegada nº 177, de 2007.

Parágrafo único - Em decorrência das transformações constantes neste artigo, as

denominações “Subadvogado Geral do Estado” e “Consultor Jurídico-Chefe”

previstas, respectivamente, nos incisos I e II do art. 1º e no Anexo I da Lei Delegada

nº 177, de 2007, ficam substituídas por “Procurador Chefe”.

Art. 14 - Em decorrência das alterações na estrutura orgânica da AGE incidentes

sobre o inciso IV do art. 2º da Lei Complementar nº 83, de 2005, a que se refere o art.

9° desta lei, a Subadvocacia-Geral do Contencioso f ica transformada em

Procuradoria Especializada, com as atribuições e a denominação definidas em

decreto.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

56/2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar n° 56/2009, de autori a do Governador do Estado,

que dá nova redação ao art. 8° da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002,

que institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores

públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras providências, foi aprovado no 2°

turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 56/2009
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Altera a Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, que institui o Regime

Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores públicos do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Grais decreta:

Art. 1° - O “caput” e seu inciso III e o § 2° do ar t. 8° da Lei Complementar n° 64, de

25 de março de 2002, passam a vigorar com a redação que segue, ficando

acrescentado ao artigo o seguinte § 4°:

“Art. 8° - O servidor integrante do regime próprio de previdência de que trata esta lei

complementar será aposentado:

(...)

III - por invalidez permanente, atestada na forma do art. 13:

a) com proventos integrais, se a invalidez for decorrente de acidente em serviço,

moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, mencionada no § 2°

deste artigo;

b) com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, nos demais casos.

(...)

§ 2° - Para fins do disposto na alínea “a” do incis o III do “caput”, entende-se como:

I -  acidente em serviço o evento danoso que tiver como causa mediata ou imediata

o exercício das atribuições inerentes ao cargo ou, ainda, a agressão sofrida e não

provocada pelo servidor no exercício de suas atribuições;

II - moléstia profissional a enfermidade que decorrer das condições do serviço ou de

fato nele ocorrido, devendo o laudo médico estabelecer a sua rigorosa

caracterização;

III - doença grave, contagiosa ou incurável, com base em conclusão da medicina

especializada, as seguintes enfermidades: tuberculose ativa, alienação mental,

esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço

público, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença

de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,

estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por

radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, artrite reumatoide, fibrose cística

(mucoviscidose), lúpus eritematoso disseminado (sistêmico), pênfigo foliáceo e outras
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que a lei indicar.

(...)

§ 4° - O prazo para provar a ocorrência de acidente  em serviço, por meio de

processo especial, é de oito dias, contado a partir da data do evento danoso e

prorrogável por igual período mediante justificativa da autoridade responsável.”.

Art. 2° - O inciso II do § 1° do art. 28, o art. 37 , as alíneas “b” dos incisos I e II do

art. 39, o art. 40, o inciso II do art. 50, o inciso IV do art. 51, o § 1° do art. 55 e os §§

2° e 3° do art. 57 da Lei Complementar n° 64, de 20 02, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 28 - (...)

§ 1° - (...)

II - ao dobro da alíquota de contribuição prevista no “caput” deste artigo, referente

aos segurados de que tratam os incisos I, II e III do art. 3° desta lei complementar que

tenham ingressado no serviço público estadual após 31 de dezembro de 2001,

observado o disposto no art. 37;

(...)

Art. 37 - As contribuições do segurado de que trata o art. 3° cujo provimento em

cargo efetivo ocorreu depois de 31 de dezembro de 2001 bem como a respectiva

contribuição patronal serão recolhidas e repassadas gradativamente ao Funpemg,

atingindo sua integralidade em 2013, conforme estabelecido no Anexo desta lei

complementar.

§ 1° - Excluem-se do disposto no “caput” as contrib uições do servidor inativo, as

quais serão integralmente repassadas ao Funpemg a partir de 2013, observado o

disposto no § 3° do art. 28 desta lei complementar.

§ 2° - Aplica-se o disposto no § 1° às contribuiçõe s do beneficiário de pensão

devida pelo falecimento do segurado a que se refere o “caput” deste artigo.

(...)

Art. 39 - (...)

I - (...)

b) ao segurado de que trata o art. 3° cujo provimen to tenha ocorrido após 31 de

dezembro de 2001, quando o benefício for concedido até 31 de dezembro de 2012;
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II - (...)

b) aos dependentes do segurado de que trata o art. 3° cujo provimento tenha

ocorrido após 31 de dezembro de 2001, quando o fato gerador do direito previsto

neste inciso ocorrer até 31 de dezembro de 2012;

(...)

Art. 40 - Compete ao Ipsemg assegurar, por meio do Funpemg, ao segurado a que

se refere o art. 3° cujo provimento tenha ocorrido após 31 de dezembro de 2001 e a

seus dependentes o pagamento dos benefícios previstos no art. 6° cujo início de

vigência seja posterior a 31 de dezembro de 2012.

(...)

Art. 50 - (...)

II - as parcelas das contribuições previdenciárias do servidor público titular de cargo

efetivo da administração direta, autárquica e fundacional dos Poderes Legislativo,

Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, do membro da

magistratura e do Ministério Público, do Conselheiro do Tribunal de Contas e

aposentados até 31 de dezembro de 2012 cujo provimento tenha ocorrido após 31 de

dezembro de 2001, as quais não forem devidas ao Funpemg nos termos do art. 37;

(...)

Art. 51 - (...)

IV - repassar ao Ipsemg os recursos financeiros do Funfip relativos aos valores

necessários ao pagamento dos benefícios previdenciários líquidos a que fizerem jus

os dependentes dos servidores, quando os fatos geradores ocorrerem até 31 de

dezembro de 2012, observado o disposto nesta lei complementar.

(...)

Art. 55 - (...)

§ 1° - As contas bancárias do Funpemg não integrarã o o Sistema de Unidade de

Tesouraria estabelecido pela Lei n° 6.194, de 26 de  novembro de 1973.

(...)

Art. 57 - (...)

§ 2° - O Estado destinará ao Ipsemg, a título de ta xa de administração do Funpemg,

2% (dois por cento) do valor das contribuições devidas ao Fundo até 2012.
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§ 3° - A partir de 2013, o Ipsemg fará jus à taxa d e administração de 2% (dois por

cento) do valor das contribuições que são devidas ao Funpemg, deduzidas do próprio

Fundo.”.

Art. 3° - O Anexo da Lei Complementar n° 64, de 200 2, passa a vigorar na forma do

Anexo desta lei complementar.

Art. 4° - Os percentuais constantes na linha corres pondente a 2009 do Anexo da Lei

Complementar n° 64, de 2002, com a redação determin ada por esta lei

complementar, vigorarão até o último dia do mês anterior ao da publicação desta lei

complementar.

Parágrafo único - Os percentuais constantes na linha correspondente a 2009-A do

Anexo da Lei Complementar n° 64, de 2002, com a red ação determinada por esta lei

complementar, vigorarão a partir do primeiro dia do mês de publicação desta lei

complementar.

Art. 5° - Na aplicação das alterações previstas nes ta lei complementar, ficam

assegurados os recursos necessários ao pagamento das obrigações a que se refere

o art. 39 da Lei Complementar n° 64, de 2002.

Art. 2° - Ficam revogados o § 4° do art. 28 e o art . 33 da Lei Complementar n° 64,

de 2002.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2009.

Ana Maria Resende, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Eros Biondini.

ANEXO

(a que se refere o art. 3° da Lei Complementar n° ,  de de de 2009)

“ANEXO

(a que se refere o art. 37 da Lei Complementar n° 6 4, de 25 de março de 2002)

* - O quadro contendo a anexo referido acima foi publicado no “Diário do

Legislativo” de 22.12.2009.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 262/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 262/2007, de autoria do Deputad o Padre João, que institui a

Semana Estadual do Aleitamento Materno – Seam – e dá outras providências, foi
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aprovado em turno único, na forma do Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 262/2007

Institui a Semana do Aleitamento Materno.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica instituída a Semana do Aleitamento M aterno, a ser comemorada na

primeira semana de agosto.

Parágrafo único – A programação a ser desenvolvida durante a semana

comemorativa instituída por esta lei será definida pelo Conselho Estadual de Saúde.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2009.

Ana Maria Resende, Presidente - Mauri Torres, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 900/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 900/2007, de autoria do Deputad o Délio Malheiros, que dispõe

sobre disponibilização de informações pelas empresas de telefonia celular no Estado

de Minas Gerais, foi aprovado no 2° turno, na forma  do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 900/2007

Dispõe sobre o fornecimento de informações por concessionária de telefonia fixa e

móvel para fins de segurança pública.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica a empresa concessionária de serviços  de telefonia celular obrigada a
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fornecer informações sobre a localização de aparelhos de clientes à polícia judiciária

do Estado, mediante solicitação, ressalvado o sigilo do conteúdo das ligações

telefônicas.

§ 1° – As informações a que se refere o “caput” ser ão prestadas imediatamente,

mediante requisição fundamentada e vinculada a inquérito policial, e a concessionária

responderá por danos decorrentes do atraso no fornecimento dos dados.

§ 2° – A concessionária encaminhará ao Ministério P úblico, no prazo de quarenta e

oito horas, relatório circunstanciado das informações solicitadas, para fins de

acompanhamento e controle.

§ 3° – O cumprimento do disposto neste artigo não i mplicará custo adicional para o

usuário.

Art. 2º – O cliente do serviço de telefonia móvel poderá, mediante declaração formal

e expressa, firmada perante a concessionária a que se refere o art. 1º, desautorizar

que sejam fornecidas à polícia judiciária as informações de que trata esta lei.

Parágrafo único – A concessionária a que se refere o art. 1º fornecerá a seus

clientes, novos e antigos, formulário solicitando a manifestação de vontade a que se

refere o “caput” deste artigo.

Art. 3° – Na hipótese de o usuário de serviço de te lefonia fixa ou móvel acionar os

números de emergência, a concessionária informará automaticamente às autoridades

competentes, pelo meio tecnológico disponível, a localização do telefone.

Art. 4° – O descumprimento do disposto nesta lei su jeitará o infrator às seguintes

penalidades, sem prejuízo de responsabilização civil e criminal, ou de

responsabilidade administrativa da autoridade da polícia judiciária, assegurado o

devido processo administrativo:

I – retardar a entrega de informação à polícia judiciária: multa de 10.000 Ufemgs

(dez mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

II – deixar de repassar informação à autoridade da polícia judiciária: multa de

20.000 (vinte mil) Ufemgs;

III – deixar de oferecer ao cliente a opção a que se refere o parágrafo único do art.

2°: multa de 20.000 (vinte mil) Ufemgs;

IV – fornecer informação não autorizada: multa de 20.000 (vinte mil) Ufemgs;



____________________________________________________________________________
2603

V – fornecer informação a terceiros: multa de 20.000 (vinte mil) Ufemgs.

Parágrafo único – As penalidades previstas no “caput” serão aplicadas em dobro no

caso de reincidência.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2009.

Ana Maria Resende, Presidente - Mauri Torres, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.311 /2007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.311/2007, de autoria do Deput ado Almir Paraca, que cria o

Dia Estadual de Reflexão sobre as Mudanças Climáticas, foi aprovado em turno

único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.311/2007

Cria o Dia Estadual de Reflexão sobre as Mudanças Climáticas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica criado o Dia Estadual de Reflexão so bre as Mudanças Climáticas, a

ser comemorado anualmente, no dia 8 de junho, como parte das comemorações da

Semana Nacional do Meio Ambiente.

Art. 2° – Na data a que se refere o art. 1°, em tod o o Estado, em especial nas

escolas públicas, serão desenvolvidas ações, estratégias e políticas, elaborados

projetos e organizados debates, seminários, audiências e outros eventos relacionados

com as mudanças climáticas.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.123 /2008

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 2.123/2008, de autoria do Deput ado Walter Tosta, que altera o

art. 3° da Lei n° 14.937, de 23 de dezembro de 2003 , foi aprovado no 2° turno, com a

Emenda n° 1 ao do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.123/2008

Altera o inciso III do art. 3° da Lei n° 14.937, de  23 de dezembro de 2003, que

dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Os incisos III e XVII do art. 3° da Lei n ° 14.937, de 23 de dezembro de

2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3° – (...)

III – veículo de pessoa portadora de deficiência física adaptado por exigência do

órgão de trânsito para possibilitar a sua utilização pelo proprietário;

(...)

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;”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação, retroagindo seus efeitos

a 28 de dezembro de 2007.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.619/2008

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 2.619/2008, de autoria da  Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial, que aprova, de conformidade com o disposto no art.
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62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que

especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.619/2008

Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado, a alienação das terras devolutas que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° – Fica aprovada, em conformidade com o disp osto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas especificadas no Anexo

desta resolução, observada a enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - João Leite.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Resolução n° , de de de 2009)

* - O quadro contendo o anexo acima referido foi publicado no “Diário do

Legislativo” de 22.12.2009.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.935 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.935/2008, de autoria do Deput ado Arlen Santiago, que

determina a utilização de seringas de agulha retrátil no Estado, foi aprovado no 2°

turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 2.935/2008

Determina a utilização de seringas de agulha retrátil nos hospitais e

estabelecimentos de saúde localizados no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Nos procedimentos realizados em hospitais  e estabelecimentos de saúde

públicos e privados localizados no Estado, somente serão utilizadas seringas de

agulha retrátil.

Parágrafo único – Para os fins desta lei, consideram-se seringas de agulha retrátil

aquelas em que a agulha se acopla ao êmbolo ao final da utilização, sendo

desnecessária a retirada da agulha para descarte.

Art. 2° – Cabe ao Poder Executivo a fiscalização e o controle do disposto nesta lei.

Parágrafo único – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator ao

pagamento de multa no valor de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais).

Art. 3° – Os hospitais e estabelecimentos a que se refere o art. 1° terão o prazo de

trezentos e sessenta dias, contados da data de publicação desta lei, para se

adaptarem às disposições desta lei.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2009.

Ana Maria Resende, Presidente - Mauri Torres, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.157 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.157/2009, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que altera o

“caput” do art. 1° da Lei n° 17.507, de 29 de maio de 2008, que torna obrigatória a

afixação, em hotéis, pensões, motéis e estabelecimentos congêneres, de placas que

alertem sobre o fato de que a exploração sexual de crianças e adolescentes é crime,

foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.157/2009

Altera o “caput” do art. 1° da Lei n° 17.507, de 29  de maio de 2008, que torna

obrigatória a afixação, em hotéis, pensões, motéis e estabelecimentos congêneres, de

placas que alertem sobre o fato de que a exploração sexual de crianças e

adolescentes é crime.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O “caput” do art. 1° da Lei n° 17.507, de  29 de maio de 2008, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° - É obrigatória a afixação, em locais visí veis, em escolas, hospitais,

maternidades e postos de saúde públicos, bem como em hotéis, pensões, motéis e

estabelecimentos congêneres, de placas com os seguintes dizeres: ‘A exploração

sexual de crianças e adolescentes é crime. Denuncie a pedofilia.’.”.

Art. 2° - A ementa da Lei n° 17.507, de 2008, passa  a ser: “Torna obrigatória a

afixação, nos estabelecimentos que menciona, de placas que alertem para o fato de

que a exploração sexual de crianças e adolescentes é crime.”.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.321 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.321/2009, de autoria da Deput ada Maria Tereza Lara, que

dispõe sobre as condições e a efetivação do trabalho dos sentenciados do sistema

prisional do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1 ao

vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.321/2009
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Altera a Lei n° 11.404, de 25 de janeiro de 1994, q ue contém normas de execução

penal, e a Lei n° 18.401, de 28 de setembro de 2009 , que autoriza o Poder Executivo a

conceder subvenção econômica às pessoas jurídicas que contratarem egressos do

sistema prisional do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O § 3° do art. 39 da Lei n° 11.404, de 25  de janeiro de 1994, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 39 - (...)

§ 3° - Na contratação de obras e de serviços pela a dministração pública direta ou

indireta do Estado serão reservados para sentenciados até 10% (dez por cento) do

total das vagas existentes.”.

Art. 2° - Fica acrescentado à Lei n° 18.401, de 28 de setembro de 2009, o seguinte

art.11-A:

“Art. 11-A - Fica instituído o certificado Parceiros da Ressocialização, a ser

concedido, anualmente, às pessoas jurídicas que contratarem egressos e

sentenciados acautelados do sistema prisional do Estado, nos termos do regulamento

e observado o disposto na Lei Federal n° 7.210, de 11 de julho de 1984, e na Lei n°

11.404, de 25 de janeiro de 1994.”.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Júlio, relator - João Leite - Mauri Torres.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.429 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.429/2009, de autoria do Deput ado Zé Maia, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Itapagipe o imóvel que especifica, foi

aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 3.429/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itapagipe o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itapagipe imóvel

com área de 352m² (trezentos e cinquenta e dois metros quadrados), conforme

descrição constante no Anexo desta lei, a ser desmembrado de imóvel com área de

2.506,50m² (dois mil quinhentos e seis vírgula cinquenta metros quadrados), situado

naquele Município, registrado sob o n° 1.556, no Li vro 2-F, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Itapagipe.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à ampliação da

Escola Municipal Gil Brasileiro da Silva.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2009.

Ana Maria Resende, Presidente - Mauri Torres, relator - João Leite.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 9)

Inicia-se esta descrição no ponto 1, de onde se medem 11m (onze metros),

confrontando com um terreno do Estado de Minas Gerais; fazendo um ângulo de 90°

(noventa graus) à esquerda, medem-se 32m (trinta e dois metros), confrontando com

o remanescente da Área B pertencente ao Estado de Minas Gerais; fazendo um

ângulo de 90° (noventa graus) à esquerda, medem-se 11m (onze metros),

confrontando com terreno da Prefeitura Municipal de Itapagipe; fazendo outro ângulo

de 90° (noventa graus) à esquerda, medem-se 32m (tr inta e dois metros),

confrontando com terreno da Prefeitura Municipal de Itapagipe, chegando-se ao ponto

1, local onde se iniciou esta descrição, perfazendo uma área total de 352m²

(trezentos e cinquenta e dois metros quadrados) da Área B, lote 2, quadra 27.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.481 /2009
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.481/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que altera leis

que criam fundos estaduais, promovendo a sua adequação aos dispositivos

constantes da Lei Complementar n° 91, de 19 de jane iro de 2006, e dá outras

providências, foi aprovado no 2° turno, com a Emend a n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.481/2009

Altera a Lei n° 15.019, de 15 de janeiro de 2004, que dispõe sobre o Fundo de

Desenvolvimento Regional do Jaíba – Fundo Jaíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Os arts. 1° e 5°, o parágrafo único do ar t. 6°, o art. 7°, o “caput” e seus

incisos IV e V e o inciso II do § 5° do art. 8° da Lei n° 15.019, de 15 de janeiro de

2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° – O Fundo de Desenvolvimento Regional do J aíba – Fundo Jaíba –, criado

pela Lei n° 11.394, de 6 de janeiro de 1994, passa a reger-se por esta lei, observado

o disposto na Lei Complementar n° 91, de 19 de jane iro de 2006.

(...)

Art. 5° – O Fundo Jaíba, de duração indeterminada, exercerá a função de

financiamento, nos termos do inciso III do art. 3° da Lei Complementar n° 91, de

2006, e seus recursos serão aplicados nas modalidades de investimento fixo e

semifixo, capital de giro associado, custeio de atividades agropecuárias e capital de

giro, sem prejuízo do disposto no § 2° do art. 3° d esta lei.

Parágrafo único – O prazo para a concessão de financiamento será de dez anos

contados da data da publicação desta lei, podendo ser prorrogado por ato do Poder

Executivo, uma única vez, pelo período máximo de quatro anos, com base na

avaliação de desempenho do Fundo.

Art. 6° – (...)
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Parágrafo único – O descumprimento de cláusula de contrato de financiamento com

recursos do Fundo sujeita o beneficiário ao pagamento de multa e juros moratórios,

bem como à suspensão ou ao cancelamento de parcelas a liberar, conforme dispuser

o regulamento, sem prejuízo das sanções cíveis, penais e administrativas aplicáveis.

Art. 7° – O gestor do Fundo Jaíba é a Secretaria de  Estado de Agricultura, Pecuária

e Abastecimento, com as atribuições definidas no art. 8° e no inciso I do art. 9° da Lei

Complementar n° 91, de 2006, além de outras estabel ecidas em regulamento.

Art. 8° – O agente financeiro do Fundo Jaíba é o Ba nco de Desenvolvimento de

Minas Gerais S.A. – BDMG –, que atuará como mandatário do Estado para contratar

operações com recursos do Fundo e para efetuar a cobrança dos créditos concedidos

em todas as instâncias, com as seguintes atribuições, além das previstas no art. 8° e

no inciso III do art. 9° da Lei Complementar n° 91,  de 2006, e em regulamento:

(...)

IV – receber bens mediante dação em pagamento para quitação de financiamento

concedido com recursos do Fundo e promover sua alienação, podendo debitar dos

valores resultantes das alienações os gastos incorridos em avaliação, transferência,

administração e guarda dos referidos bens e as despesas relativas aos

procedimentos judiciais, a título de ressarcimento;

V – emitir, para o gestor e outros órgãos de fiscalização competentes, relatórios de

acompanhamento do desempenho do Fundo, na forma em que forem solicitados,

incluindo os demonstrativos para a prestação anual de contas ao Tribunal de Contas

do Estado.

(...)

§ 5° – (...)

II – comissão de, no mínimo, 2% a.a. (dois por cento ao ano) e de, no máximo, 4%

a.a. (quatro por cento ao ano), incluída na taxa de juros de que trata a alínea “a” do

inciso V do art. 6° desta lei.”.

Art. 2° – Os §§ 1° e 2° do art. 10 da Lei n° 15.019 , de 2004, passam a vigorar com a

seguinte redação, e fica acrescentado ao “caput” do artigo o inciso IX a seguir:

“Art. 10 – (...)

IX – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais – Faemg.
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(...)

§ 1° – O grupo coordenador será presidido pelo repr esentante da Secretaria de

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

§ 2° – As atribuições e competências do grupo coord enador são as definidas no

inciso IV do art. 9° da Lei Complementar n° 91, de 2006, e em regulamento.”.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.653 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.653/2009, de autoria da Deput ada Rosângela Reis, que

institui a Política Estadual do Voluntariado Transformador e dá outras providências,

foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1°  turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.653/2009

Institui a política estadual de fomento ao voluntariado transformador.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica instituída a política estadual de fo mento ao voluntariado

transformador, destinada a preparar cidadãos e instituições para a prática do

voluntariado.

Art. 2° – São objetivos da política de que trata es ta lei:

I –  articular órgãos do Estado, entidades do terceiro setor, empresas e cidadãos

para a prática do voluntariado transformador, em consonância com as políticas

públicas implementadas pelo Estado;

II – promover e fomentar oportunidades para a prática do voluntariado

transformador nos órgãos do Estado, nas entidades do terceiro setor e nas empresas

sediadas no Estado;
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III – oferecer capacitação a entidades sociais e gestores dos órgãos públicos que

recebem voluntários;

IV – criar um sistema de acompanhamento das práticas de voluntariado executadas

nos órgãos do Estado, entidades do terceiro setor e empresas, para identificar as

demandas e orientar as iniciativas de trabalho voluntário no Estado.

Art. 3° – São diretrizes da política estadual de fo mento ao voluntariado

transformador:

I –  a prática do voluntariado como elemento de transformação da realidade social;

II – o fortalecimento dos setores que trabalham com voluntariado;

III – o incentivo à realização de ações de voluntariado pelas empresas;

IV – o fomento do voluntariado como instrumento de apoio ao Estado na

implementação das políticas públicas.

Art. 4° – Para o cumprimento dos objetivos da polít ica de que trata esta lei, caberá

ao Estado, por meio do órgão competente:

I – promover atividades de capacitação e preparação de voluntários e entidades do

terceiro setor;

II – realizar seminários, conferências, fóruns e debates públicos para a discussão

do tema do voluntariado com a sociedade;

III – realizar parcerias com universidades, instituições de ensino e conselhos

profissionais para fomento à participação de jovens estudantes e profissionais em

ações de voluntariado;

IV – incentivar os Municípios a adotar as diretrizes e os objetivos da política de que

trata esta lei.

Parágrafo único – A forma de realização dos objetivos da política estadual de

fomento ao voluntariado transformador será definida pelo órgão executor da política,

em conjunto com cada órgão do governo, com a iniciativa privada e com o terceiro

setor.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.734 /2009
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.734/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que dispõe

sobre a regularização da situação funcional de servidores do Departamento de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais e do Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2° turno, com as Emendas n° s

1, 3 e 4 e com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 ao ve ncido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.734/2009

Dispõe sobre a regularização da situação funcional de servidores do Departamento

de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG – e do Instituto de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg –, cria o Fundo de

Assistência ao Pecúlio dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais –

Funapec – e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Ficam convalidados os atos de provimento decorrentes do Decreto n°

17.003, de 24 de fevereiro de 1975, e do Decreto n° 22.665, de 14 de janeiro de

1983, dos servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais – DER-MG – nos cargos do quadro a que se refere o Anexo I do Decreto n°

22.665, de 1983, e os atos relativos a direitos e vantagens concedidos a esses

servidores.

Art. 2° – Observada a correlação estabelecida no An exo IV da Lei n° 15.465, de 13

de janeiro de 2005, ficam os servidores a seguir relacionados enquadrados nos

cargos das carreiras do Grupo de Atividades de Seguridade Social do Poder

Executivo, ficando convalidados os atos de provimento e os relativos a direitos e

vantagens concedidos a esses servidores, desde a data de seu ingresso no Instituto

de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg:

I – servidores a que se refere o art. 2° da Deliber ação n° 28, de 23 de maio de
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1986, do Conselho Diretor do Ipsemg;

II – servidores a que se refere o art. 6° da Delibe ração n° 28, de 1986, do Conselho

Diretor do Ipsemg;

III – servidores a que se refere o art. 12 da Resolução n° 29, de 9 de agosto de

1965, do Conselho Diretor do Ipsemg;

IV – servidores a que se refere o inciso I do art. 7° da Deliberação n° 38, de 20 de

novembro de 1973, do Conselho Diretor do Ipsemg;

V – servidores a que se refere o § 3° do art. 8° da  Deliberação n° 31, de 27 de abril

de 1977, do Conselho Diretor do Ipsemg;

VI – servidores a que se refere o art. 71 da Deliberação n° 50, de 21 de outubro de

1986, do Conselho Diretor do Ipsemg.

Art. 3° – Fica criado o Fundo de Assistência ao Pec úlio dos Servidores Públicos do

Estado de Minas Gerais – Funapec –, com função programática e objetivo de dar

suporte financeiro ao Programa Estadual de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do

Estado de Minas Gerais, que se destina a assegurar os benefícios de pecúlio, seguro

coletivo e seguro do cônjuge aos servidores do Estado e seus dependentes, de

acordo com a legislação específica e os regulamentos vigentes na data da publicação

desta lei.

§ 1° – O Funapec rege-se por esta lei, observado o disposto na Lei Complementar

n° 91, de 19 de janeiro de 2006.

§ 2° – O prazo de duração do Funapec é de cinquenta  anos, podendo ser

prorrogado, na forma do § 2° do art. 18 da Lei Comp lementar n° 91, de 2006.

Art. 4° – Serão beneficiários do Funapec os servido res do Estado e seus

dependentes regularmente inscritos, até a data de publicação do Decreto n° 43.336,

de 20 de maio de 2003, nos planos de pecúlio e seguros do Instituto de Previdência

dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg –, observados os requisitos

estabelecidos nesta lei e em seu regulamento.

Art. 5° – São recursos do Funapec:

I – os consignados no orçamento do Estado;

II – os provenientes do saldo financeiro apurado em 31 de dezembro de 2008,

representativo das reservas formadas junto ao patrimônio do Ipsemg destinadas ao
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pagamento de pecúlio, seguro coletivo e seguro do cônjuge;

III – os provenientes de mensalidades de pecúlio e prêmio de seguro pagos pelos

beneficiários do Funapec;

IV – os provenientes de outras fontes.

§ 1° – O superávit financeiro do Funapec, apurado a o término de cada exercício

fiscal, será mantido em seu patrimônio, ficando autorizada sua utilização nos

exercícios seguintes.

§ 2° – O Tesouro Estadual assegurará a cobertura de  eventuais déficits financeiros

apurados no patrimônio do Funapec, que impossibilitem o pagamento de despesas

com seguros e pecúlio mediante o uso de receitas próprias do Fundo.

Art. 6° – O Funapec, de natureza e individualização  contábeis, terá seus recursos

alocados exclusivamente no pagamento, aos servidores e seus dependentes, de

pecúlio, seguro coletivo e seguro do cônjuge.

Art. 7° – O regulamento do Funapec estabelecerá:

I – as condições para certificação da inscrição dos beneficiários do Funapec;

II – os procedimentos para fixação do valor das mensalidades do pecúlio e dos

seguros;

III – os procedimentos para cobrança do valor das mensalidades;

IV – as condições para pagamento do pecúlio e dos seguros;

V – outros requisitos necessários à adequação e à execução do Programa Estadual

de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do Estado de Minas Gerais.

Art. 8° – O gestor do Funapec é a Secretaria de Est ado de Planejamento e Gestão,

com as atribuições definidas na Lei Complementar n° 91, de 2006, e em regulamento.

Art. 9° – O agente executor e agente financeiro do Funapec é o Ipsemg, ao qual

compete:

I – elaborar a proposta orçamentária anual do Fundo, sob orientação do gestor;

II – providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte no orçamento do Fundo;

III – organizar o cronograma financeiro de receita e despesa do Fundo e

acompanhar a sua execução;

IV – apresentar ao Tribunal de Contas do Estado e a outros órgãos de fiscalização

competentes a prestação anual de contas do Fundo e outros demonstrativos
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solicitados por esses órgãos;

V – prestar assistência e orientações aos beneficiários;

VI – promover estudos atuariais relacionados ao patrimônio do Fundo, informando

os resultados ao gestor;

VII – alocar os recursos do Funapec, observando o fluxo de caixa atuarial estimado

dos desembolsos futuros do Fundo;

VIII – celebrar convênios ou contratos em nome do Fundo, visando a desenvolver

atividades vinculadas aos objetivos do Fundo, bem como agilizar a sua

operacionalização, na forma estabelecida no regulamento;

IX – emitir relatórios para o gestor e outros órgãos de fiscalização competentes

relativos às despesas com recursos do Fundo;

X – informar aos órgãos competentes os valores a serem consignados nas folhas

de pagamento dos beneficiários, nos termos desta lei e do seu regulamento,

observados os prazos e normas relativos ao processamento da folha salarial do

Estado.

§ 1° – O ordenador de despesas do Funapec é o Presi dente do Ipsemg, admitida a

delegação de competência.

§ 2° – O Funapec arcará integralmente com os custos  decorrentes de convênio ou

contrato a que se refere o inciso VIII do “caput” deste artigo.

Art. 10 – Cabe à Secretaria de Estado de Fazenda a supervisão financeira do

agente financeiro, no que se refere à elaboração da proposta orçamentária e do

cronograma financeiro da receita e da despesa do Funapec, bem como da situação

atuarial do Fundo.

Art. 11 – Integra o Grupo Coordenador do Funapec um representante dos seguintes

órgãos e entidade:

I – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

II – Secretaria de Estado de Fazenda;

III – Advocacia-Geral do Estado – AGE –;

IV – Ipsemg.

§ 1° – O Grupo Coordenador será presidido pelo repr esentante da Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão, a quem caberá a decisão no caso de empate nas
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deliberações.

§ 2° – O Grupo Coordenador reunir-se-á, ordinariame nte, uma vez por ano e,

extraordinariamente, por convocação do gestor do Fundo ou por decisão da maioria

de seus membros.

§ 3° – Os membros do Grupo Coordenador, bem como os  respectivos suplentes,

serão designados pelos titulares dos respectivos órgãos para mandato de dois anos,

sendo permitida a recondução.

Art. 12 – O Grupo Coordenador do Funapec, de caráter consultivo, deliberativo e de

supervisão do Fundo, tem as seguintes atribuições e competências:

I – acompanhar a execução orçamentária e financeira do Fundo;

II – manifestar-se sobre assuntos submetidos pelos demais administradores do

Fundo;

III – propor anualmente a política de investimentos do Fundo, observadas as regras

e os limites de alocação das disponibilidades financeiras impostos pela norma que

venha a definir as regras e limites de alocação dos recursos do Fundo;

IV – deliberar e aprovar, por maioria simples, os atos normativos do Fundo;

V – propor ao gestor, ao agente executor e ao agente financeiro a readequação ou

a extinção do Fundo;

VI – dirimir dúvidas e casos omissos referentes à aplicação de dispositivos legais

pertinentes e sobre aspectos operacionais do Fundo, nos limites da lei;

VII – elaborar e aprovar o seu regimento interno.

Art. 13 – Os demonstrativos financeiros do Funapec obedecerão ao disposto na Lei

Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, e na legi slação aplicável.

Art. 14 – Caso se evidencie, mediante cálculo atuarial realizado pelo agente

executor, que a continuidade das atividades do Funapec pode acarretar déficits

operacionais por período superior a três anos consecutivos, o Poder Executivo

poderá, mediante autorização legislativa, proceder à extinção antecipada do Fundo,

promovendo a alienação dos serviços referentes ao pecúlio e aos seguros integrantes

do Programa Estadual de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do Estado de Minas

Gerais.

Parágrafo único – A continuidade dos serviços objeto do Funapec deverá ser
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facultada aos seus beneficiários e será assegurada pelo Poder Executivo no processo

de alienação, se for o caso.

Art. 15 – Ocorrendo a extinção do Funapec, seu patrimônio remanescente será

destinado ao Tesouro Estadual.

Art. 16 – Fica autorizada a consignação em folha de pagamento das mensalidades

e demais obrigações financeiras do servidor e de seus dependentes, na condição de

beneficiários do Funapec.

Parágrafo único – A autorização prevista no “caput” estende-se à instituição que

venha a ser habilitada em decorrência da aplicação do disposto no art. 15.

Art. 17 – O Ipsemg promoverá a incorporação ao patrimônio do Funapec das

receitas provenientes do saldo financeiro a que se refere o inciso II do art. 5°,

simultaneamente à baixa dos saldos correspondentes registrados em seu patrimônio,

no prazo de sessenta dias contados da data de publicação desta lei.

Art . 18 – O Ipsemg promoverá as alterações estatutárias necessárias à aplicação

dos dispositivos relativos ao Funapec, no prazo de sessenta dias contados da data de

publicação desta lei.

Art. 19 – O art. 31 da Lei n° 17.600, de 1° de julh o de 2008, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 31 – (...)

§ 3° – Na hipótese de o resultado decorrente da ope ração descrita nos §§ 1° e 2°

deste artigo ser negativo, o déficit constatado será descontado da ampliação

observada no período seguinte e, se necessário, nos períodos posteriores, desde que

pertencentes ao próprio exercício, sem ultrapassá-lo, ainda que a compensação se

dê parcialmente.

§ 4° – Após a apuração do resultado da operação des crita nos §§ 1°, 2° e 3° deste

artigo em relação ao último período de referência do exercício, verificando-se

pagamento do Prêmio de Produtividade nos períodos anteriores em montante

superior ao que seria devido no exercício, o valor pago a maior será descontado dos

pagamentos do Prêmio de Produtividade devidos nos períodos posteriores, até sua

total compensação.”.

Art. 20 – O disposto nos §§ 3° e 4° do art. 31 da L ei n° 17.600, de 2008, com a
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redação dada por esta lei, aplica-se à apuração e ao pagamento do Prêmio de

Produtividade referente ao exercício de 2009.

Art. 21 – O inciso II do § 3° do art. 20 da Lei Del egada n° 112, de 25 de janeiro de

2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 20 – (...)

§ 3° – (...)

II – a estrutura orgânica complementar e a denominação, a descrição e as

competências de suas unidades, salvo a estrutura orgânica da Superintendência de

Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil, constituída conforme o disposto no art. 20-

A desta lei.”.

Art. 22 – A Lei Delegada n° 112, de 2007, fica acre scida do seguinte art. 20-A:

“Art. 20-A – A Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil é

órgão técnico e de pesquisa, de caráter permanente, constituído pelo Instituto de

Criminalística e pelo Instituto Médico Legal, e integra o Conselho Superior de Polícia

Civil.

§ 1° – A Superintendência de Polícia Técnico-Cientí fica da Polícia Civil será dirigida

por servidor titular do cargo de Perito Criminal ou de Médico Legista que esteja em

atividade e no nível final da carreira.

§ 2° – Os Peritos Criminais e Médicos Legistas lota dos nas Seções Técnicas

Regionais de Criminalística, nos Postos de Perícias Integradas e nos Postos

Médicos-Legais estão subordinados administrativamente à Superintendência de

Polícia Técnico-Científica.”.

Art. 23 – Ficam revogados a alínea “a” do inciso II do art. 18 e os incisos II e III do

art. 24 da Lei n° 9.380, de 18 de dezembro de 1986.

Art. 24 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.754 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.754/2009, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

dispõe sobre a destinação de produtos apreendidos pelas autoridades do Estado, foi
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aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.754/2009

Altera a Lei n° 16.670, de 8 de janeiro de 2007, qu e dispõe sobre a doação de

produtos apreendidos nos termos que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O “caput” do art. 1° da Lei n° 16.670, de  8 de janeiro de 2007, passa a

vigorar com a redação que segue, e fica acrescentado ao artigo o seguinte § 2°,

passando o parágrafo único a vigorar como § 1°:

“Art. 1° - Produtos apreendidos pelas autoridades c ompetentes no exercício do

poder de polícia serão, sempre que possível, doados a instituições filantrópicas ou

entidades beneficentes, esgotados os prazos para a interposição de recurso contra

sua apreensão.

(...)

§ 2° - Para os fins do disposto no “caput”, terão p rioridade as instituições que

possuam o título de utilidade pública estadual e estejam devidamente regularizadas

no âmbito estadual.”.

Art. 2° - O art. 2° da Lei n° 16.670, de 2007, pass a a vigorar acrescido dos

seguintes §§ 1° e 2°:

“Art. 2° - (...)

§ 1° - As instituições beneficiadas darão publicida de, em jornal local, da lista dos

produtos a serem comercializados, com antecedência mínima de quinze dias, e dos

recursos com eles obtidos, até quinze dias após a transação.

§ 2° - Os recursos obtidos com a comercialização do s produtos serão utilizados

para a realização de benfeitorias e para a manutenção das atividades das instituições

beneficiadas.”.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.809 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.809/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

de 2010, foi aprovado em turno único, com as Emendas nºs 1 a 11, 61, 110 a 119,

123, 124, 128 a 135, 139 a 145, 148 a 155, 159 a 162, 164 a 182, 190, 199 a 218,

226 a 237, 239 a 253, 255 a 258, 260 a 270, 272 a 276, 281 a 309, 312 a 338, 344 a

349, 356 a 383, 404, 405, 408 a 416, 418, 422 a 464, 507, 510 a 523, 526 a 529, 531

a 560, 587 a 606, 611 a 618, 624 a 631, 638 a 651, 654, 659, 660, 663, 667 a 673,

675, 676, 680, 682, 684 a 687, 689, 690, 692, 693, 698 a 700, 703, 705, 706, 711 a

719, 723, 725, 727 a 818, com as Subemendas n° 1 às  Emendas nºs 66, 125, 254,

310, 340, 406, 407, 417, 608 a 610, 653, 656, 658, 661, 662, 666, 677, 683, 694 a

697, 701, 702, 704, 707 a 710, 720 a 722, 724 e 726, com as Subemendas nºs 1 e 2 às

Emendas nºs 652, 657, 674 e 681 e com as Subemendas nºs 1 a 6 à Emenda n° 664.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.809/2009

Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas

Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para

o exercício de 2010.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Ger ais para o exercício financeiro

de 2010 estima a receita em R$41.113.937.207,00 (quarenta e um bilhões cento e

treze milhões novecentos e trinta e sete mil duzentos e sete reais) e fixa a despesa

em igual importância.
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Art. 2° – As receitas do Orçamento Fiscal serão rea lizadas mediante arrecadação

de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor.

Art. 3° – Os demonstrativos consolidados do Orçamen to Fiscal e do Orçamento de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado estão contidos no Anexo I.

Art. 4° – As despesas dos órgãos e entidades compre endidos no Orçamento Fiscal

serão realizadas segundo a discriminação constante nos Anexos II-A e II-B.

Parágrafo único – Cada crédito consignado a projeto, atividade e operações

especiais constantes nos anexos a que se refere o “caput” integra esta lei na forma

de inciso deste artigo, identificado numericamente pela respectiva codificação

orçamentária.

Art. 5° – O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado

estima as fontes e fixa os investimentos em R$5.245.031.624,00 (cinco bilhões

duzentos e quarenta e cinco milhões trinta e um mil seiscentos e vinte e quatro reais).

Art. 6° – Os investimentos das empresas controladas  direta ou indiretamente pelo

Estado serão realizados segundo a discriminação por projeto, atividade e operações

especiais constantes no Anexo III.

Parágrafo único – Os projetos, as atividades e as operações especiais constantes

no Anexo III integram esta lei na forma de incisos deste artigo, identificados

numericamente pela respectiva codificação orçamentária.

Art. 7° – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir  créditos suplementares ao seu

orçamento até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada no art. 1°.

Parágrafo único – Não oneram o limite estabelecido no “caput”:

I –  as suplementações de dotações referentes a pessoal e encargos sociais;

II – as suplementações com recursos vinculados, quando se referirem a

remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e o saldo

financeiro desses recursos;

III – as suplementações com recursos diretamente arrecadados, quando se

referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e o

superávit financeiro desses recursos;

IV – as suplementações de dotações referentes ao pagamento da dívida pública, de

precatórios e de sentenças judiciárias, bem como os créditos à conta da dotação
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Reserva de Contingência e aqueles destinados à contrapartida a convênios, acordos

e ajustes;

V – as suplementações de dotações com recursos constitucionalmente vinculados

aos Municípios;

VI – as alterações da modalidade da despesa e do identificador de procedência e

uso de que trata o art. 17 da Lei n° 18.313, de 6 d e agosto de 2009.

Art. 8° – Fica a Assembleia Legislativa autorizada a abrir créditos suplementares ao

seu orçamento e ao orçamento do Fundo de Apoio Habitacional da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais – Fundhab – até o limite de 10% (dez por

cento) da despesa neles fixada, em conformidade com o disposto no inciso V do

"caput" do art. 62 da Constituição do Estado.

§ 1° – Os créditos suplementares de que trata o "ca put" deste artigo utilizarão como

fonte os recursos resultantes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias

do próprio orçamento suplementado e serão abertos por regulamento próprio da

Assembleia Legislativa, que poderá remanejar recursos entre as diversas

discriminações da despesa previstas nos incisos III a XI do "caput" do art. 16 da Lei

n° 18.313, de 2009.

§ 2° – As alterações da modalidade da despesa e do identificador de procedência e

uso de que trata o art. 17 da Lei n° 18.313, de 200 9, não onerarão o limite

estabelecido no "caput" deste artigo e poderão ser realizadas nos termos de

regulamento da Assembleia Legislativa.

§ 3° – A Assembleia Legislativa comunicará a suplem entação à Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –, no prazo de dois dias úteis contados

da data de publicação do regulamento, para as providências necessárias.

Art. 9° – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir  créditos suplementares ao

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado até o limite de

10% (dez por cento) do valor referido no art. 5°.

Parágrafo único – Não oneram o limite estabelecido no “caput” as suplementações

realizadas com recursos provenientes das operações das empresas controladas pelo

Estado nem com outros recursos diretamente arrecadados por essas empresas.

Art. 10 – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito para o
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refinanciamento da dívida pública estadual.

Art. 11 – As disposições do Anexo IV desta lei, consideradas incisos deste artigo,

constituem alterações ao orçamento aprovadas pelo Poder Legislativo, as quais

serão, salvo em caso de veto, incorporadas pelo Poder Executivo aos Anexos I a III.

Art. 12 – Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar as alterações

decorrentes das emendas parlamentares constantes no Anexo IV com o Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG.

Art. 13 – Cabe aos Poderes Legislativo e Executivo assegurar a compatibilidade

entre o planejamento para o exercício de 2010 contido no PPAG 2008-2011 e a Lei

Orçamentária para o exercício de 2010, ficando autorizados os ajustes necessários à

plena compatibilidade.

Art. 14 – Esta lei vigorará no exercício de 2010, a partir de 1° de janeiro.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - Zé Maia, relator - Luiz Humberto Carneiro.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 11 da Lei nº , de de de )

INCISO: 1 (Emenda nº 799)

1 031 02 061 723 2 117 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Construção e Reforma de Unidades Prediais do Tribunal de

Justiça - Construção de Fórum no Município de Contagem. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------

INCISO: 2 (Emenda nº 531)

1 031 02 061 723 2 117 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Construção e Reforma de Unidades Prediais do Tribunal de

Justiça - Construção do Fórum do Município de São Sebastião do Paraiso. (despesas

de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------

INCISO: 3 (Emenda nº 816)

1 031 02 061 723 4 224 0001 3 3 99 10 8 A 10.000,00

1 031 02 061 723 4 224 0001 3 3 90 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Processamento Judiciário de 1ª e 2ª Instâncias - Implantação da

Comarca de Belo Oriente. (despesas correntes)

Dedução: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - 4224 - Processamento

Judiciário de 1ª e 2ª Instâncias (outras despesas correntes)

------------------------------------------------

INCISO: 4 (Emenda nº 767)

1 221 19 364 242 1 038 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior

Objeto do gasto: Apoio a Implantação de Extensão Universitária Pública em

Governador Valadares (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

---------------------------------------------

INCISO: 5 (Emenda nº 675)

1 221 19 571 043 1 202 0001 3 3 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior

Objeto do gasto: Apoio aos Projetos de Caráter Estruturantes do Sistema de

Ciencia, Tecnologia e Inovação - Instalação de Parque Tecnológico no Município de

Juiz de Fora (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

---------------------------------------------------

INCISO: 6 (Emenda nº 731)
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1 221 19 573 042 1 220 0001 3 3 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior

Objeto do gasto: Implantação de Modelo de Gestão nos Cvts da Rede Formação

Profissional Local (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------

INCISO: 7 (Emenda nº 728)

1 221 19 573 042 4 111 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior

Objeto do gasto: Implementação de Cursos de Formação Profissional (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------------------

INCISO: 8 (Emenda nº 521)

1 231 20 121 161 4 421 0001 4 4 99 10 8 A 40.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Coordenação dos Programas e Projetos do Sistema Seapa

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------------------

INCISO: 9 (Emenda nº 547)

1 231 20 121 161 4 421 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
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Objeto do gasto: Coordenação dos Programas e Projetos do Sistema Seapa

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------

INCISO: 10 (Emenda nº 255)

1 231 20 121 161 4 421 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Coordenação dos Programas e Projetos do Sistema Seapa

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------

INCISO: 11 (Emenda nº 522)

1 231 20 121 161 4 423 0001 3 3 99 10 8 A 40.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Apoio a Infra-Estrutura e a Eventos do Agronegócio (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------------------

INCISO: 12 (Emenda nº 627)

1 231 20 121 161 4 423 0001 4 4 99 10 8 A 160.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 160.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Apoio a Infra-Estrutura e a Eventos do Agronegócio (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------------------------
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INCISO: 13 (Emenda nº 546)

1 231 20 121 161 4 423 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Apoio a Infra-Estrutura e a Eventos do Agronegócio (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------

INCISO: 14 (Subemenda nº 2 à Emenda nº 674)

1 251 06 181 141 4 232 0001 3 3 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Policiamento Ostensivo Geral - Implantação do Projeto Olho Vivo

na Região do Triângulo (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------

INCISO: 15 (Emenda nº 413)

1 251 06 181 141 4 232 0001 4 4 99 10 8 A 350.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Policiamento Ostensivo Geral (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------

INCISO: 16 (Emenda nº 302)

1 261 12 122 232 4 587 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento a Escola Família Agrícola (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

---------------------------------------------------------
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INCISO: 17 (Emenda nº 730)

1 261 12 122 701 2 086 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Operacionalização das Ações do Consfundeb e Cae (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------

INCISO: 18 (Emenda nº 706)

1 261 12 123 232 2 138 0001 3 3 99 10 8 A 1.192.164,00

1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 50 10 1 D 1.119.647,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 72.517,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento à Escola Família Agrícola - Ensino Fundamental em

Tempo Integral (despesas correntes)

Deduções: Secretaria de Estado de Educação - 4587 - Atendimento a Escola

Família Agrícola (outras despesas correntes) - R$ 1.119.647,00

Reserva de Contingência - R$ 72.517,00

------------------------------------------------------

INCISO: 19 (Emenda nº 713)

1 261 12 123 232 2 139 0001 3 3 99 10 8 A 1.427.483,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.427.483,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento à Escola Família Agrícola - Ensino Médio Integrado à

Educação Profissional (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------------------------

INCISO: 20 (Emenda nº 640)

1 261 12 361 030 1 024 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
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Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------

INCISO: 21 (Emenda nº 373)

1 261 12 361 030 1 024 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------------------------

INCISO: 22 (Emenda nº 412)

1 261 12 361 030 1 024 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------

INCISO: 23 (Emenda nº 630)

1 261 12 361 030 1 024 0001 4 4 99 10 8 A 210.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 210.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------

INCISO: 24 (Emenda nº 118)

1 261 12 361 030 1 024 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------

INCISO: 25 (Emenda nº 431)

1 261 12 361 030 1 024 0001 4 4 99 10 8 A 65.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 65.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------

INCISO: 26 (Emenda nº 538)

1 261 12 361 030 1 024 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------

INCISO: 27 (Emenda nº 550)

1 261 12 361 030 1 024 0001 4 4 99 10 8 A 65.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 65.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------

INCISO: 28 (Emenda nº 153)

1 261 12 361 030 1 024 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------------------

INCISO: 29 (Emenda nº 166)

1 261 12 361 233 4 191 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------

INCISO: 30 (Emenda nº 154)

1 261 12 361 233 4 191 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------------

INCISO: 31 (Emenda nº 629)

1 261 12 361 235 2 096 0001 4 4 99 10 8 A 340.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 340.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino

Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------

INCISO: 32 (Emenda nº 814)

1 261 12 361 235 2 096 0001 4 4 99 23 8 A 10.000,00

1 261 12 361 235 2 096 0001 4 4 90 23 1 D 10.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino

Fundamental - Construção de Prédio Escolar - Ensino Fundamental - em Serra do

Salitre. (despesas de capital)

Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 2096 - Construção Ampliação e

Reforma de Prédios Escolares - Ensino Fundamental (investimentos)

------------------------------------------------------

INCISO: 33 (Emenda nº 815)

1 261 12 361 235 2 096 0001 4 4 99 23 8 A 10.000,00

1 261 12 361 235 2 096 0001 4 4 90 23 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino

Fundamental - Construção de Prédio Escolar - Ensino Fundamental - em Guimarânia.

(despesas de capital)

Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 2096 - Construção Ampliação e

Reforma de Prédios Escolares - Ensino Fundamental (investimentos)

----------------------------------------------------

INCISO: 34 (Emenda nº 813)

1 261 12 361 235 2 096 0001 4 4 99 23 8 A 10.000,00

1 261 12 361 235 2 096 0001 4 4 90 23 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino

Fundamental - Construção de Prédio Escolar - Ensino Fundamental - em Patrocínio.

(despesas de capital)

Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 2096 - Construção Ampliação e

Reforma de Prédios Escolares - Ensino Fundamental (investimentos)

--------------------------------------------

INCISO: 35 (Emenda nº 360)

1 261 12 361 235 4 013 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
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Objeto do gasto: Desenvolvimento do Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------

INCISO: 36 (Emenda nº 452)

1 261 12 361 235 4 013 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Desenvolvimento do Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------

INCISO: 37 (Emenda nº 179)

1 261 12 362 030 1 109 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Médio (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------------

INCISO: 38 (Emenda nº 206)

1 261 12 362 030 1 109 0001 4 4 99 10 8 A 110.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 110.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------

INCISO: 39 (Emenda nº 318)

1 261 12 362 030 1 109 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos
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Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------

INCISO: 40 (Emenda nº 374)

1 261 12 362 030 1 109 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------

INCISO: 41 (Emenda nº 430)

1 261 12 362 030 1 109 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------

INCISO: 42 (Emenda nº 215)

1 261 12 362 030 1 109 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e Equipamentos

Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

---------------------------------------------------

INCISO: 43 (Emenda nº 513)

1 261 12 362 180 4 189 0001 4 4 99 10 8 A 65.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 65.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
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Objeto do gasto: Desenvolvimento do Ensino Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------

INCISO: 44 (Emenda nº 717)

1 261 12 363 234 4 092 0001 3 3 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Capacitação Continuada de Recursos Humanos Envolvidos na

Alimentação Escolar (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------

INCISO: 45 (Emenda nº 328)

1 271 13 391 131 4 514 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------

INCISO: 46 (Emenda nº 596)

1 271 13 391 131 4 514 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------

INCISO: 47 (Emenda nº 556)

1 271 13 391 131 4 514 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------

INCISO: 48 (Emenda nº 424)

1 271 13 391 131 4 514 0001 3 3 99 10 8 A 125.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 125.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------

INCISO: 49 (Emenda nº 410)

1 271 13 391 131 4 514 0001 3 3 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------

INCISO: 50 (Emenda nº 135)

1 271 13 391 131 4 514 0001 3 3 99 10 8 A 40.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------

INCISO: 51 (Emenda nº 362)

1 271 13 391 131 4 514 0001 3 3 99 10 8 A 40.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------

INCISO: 52 (Emenda nº 129)

1 271 13 391 131 4 514 0001 4 4 99 10 8 A 60.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

---------------------------------------------------

INCISO: 53 (Emenda nº 543)

1 271 13 391 131 4 514 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------

INCISO: 54 (Emenda nº 329)

1 271 13 391 131 4 514 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------

INCISO: 55 (Emenda nº 409)

1 271 13 391 131 4 514 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------

INCISO: 56 (Emenda nº 718)

1 271 13 392 009 4 459 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Implantação do Centro de Tradição Cultural do Jequitinhonha
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(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------

INCISO: 57 (Emenda nº 760)

1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural - Apoio Financeiro ao Instituto

Cultural Amilcar Martins (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

---------------------------------------------------

INCISO: 58 (Emenda nº 647)

1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8 A 40.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------

INCISO: 59 (Emenda nº 542)

1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------

INCISO: 60 (Emenda nº 272)

1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8 A 75.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 75.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
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-----------------------------------------------

INCISO: 61 (Emenda nº 267)

1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------

INCISO: 62 (Emenda nº 110)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------

INCISO: 63 (Emenda nº 316)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------

INCISO: 64 (Emenda nº 425)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 130.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 130.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------

INCISO: 65 (Emenda nº 592)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 40.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------

INCISO: 66 (Emenda nº 648)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

---------------------------------------------

INCISO: 67 (Emenda nº 275)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 75.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 75.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------

INCISO: 68 (Emenda nº 305)

1 301 04 122 727 1 118 0001 4 4 99 10 8 A 360.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 360.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos (despesas

de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------------------

INCISO: 69 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 310)

1 301 04 122 727 1 118 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos - Recursos

para Construção do Hospital Regional de Divinópolis (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------

INCISO: 70 (Emenda nº 4)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------------

INCISO: 71 (Emenda nº 793)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura - Pavimentação

da Rodovia Que Liga o Município de Taquaraçu de Minas à Rodovia MG 20.

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------------

INCISO: 72 (Emenda nº 787)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de
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capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------

INCISO: 73 (Emenda nº 786)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------

INCISO: 74 (Emenda nº 785)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

---------------------------------------------------

INCISO: 75 (Emenda nº 784)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 1.333.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.333.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------------------

INCISO: 76 (Emenda nº 783)
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1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 1.333.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.333.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------

INCISO: 77 (Emenda nº 782)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 1.333.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.333.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------------------

INCISO: 78 (Emenda nº 777)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

---------------------------------------------------

INCISO: 79 (Emenda nº 751)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
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Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------------------

INCISO: 80 (Emenda nº 741)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------

INCISO: 81 (Emenda nº 740)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------

INCISO: 82 (Subemenda nº 6 à Emenda nº 664)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura - Construção do

Hospital Regional Municipal de Monte Carmelo. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------------
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INCISO: 83 (Subemenda nº 5 à Emenda nº 664)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 3.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 3.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura - - Construção

do Centro de Convenções de Januária;

- Construção do Centro de Tratamento de Doenças Oncológicas do Norte de Minas,

em Pirapora, Como Anexo do Hospital Municipal de Pirapora;

- Construção do Hospital Regional de Januária. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------

INCISO: 84 (Subemenda nº 4 à Emenda nº 664)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------------------

INCISO: 85 (Subemenda nº 3 à Emenda nº 664)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------

INCISO: 86 (Subemenda nº 2 à Emenda nº 664)
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1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------

INCISO: 87 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 664)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura - Revitalizar o

Acervo e Capacitar os Profissionais do Museu Mariano Procópio, de Juiz de Fora

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------------------

INCISO: 88 (Emenda nº 649)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------------

INCISO: 89 (Emenda nº 644)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras
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Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------

INCISO: 90 (Emenda nº 612)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------

INCISO: 91 (Emenda nº 601)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------

INCISO: 92 (Emenda nº 595)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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---------------------------------------------

INCISO: 93 (Emenda nº 588)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------

INCISO: 94 (Emenda nº 559)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 750.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 750.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------

INCISO: 95 (Emenda nº 554)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 260.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 260.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 96 (Emenda nº 540)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------------

INCISO: 97 (Emenda nº 532)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 98 (Emenda nº 515)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 650.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 650.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 99 (Emenda nº 463)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

---------------------------------------------

INCISO: 100 (Emenda nº 457)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

---------------------------------------------

INCISO: 101 (Emenda nº 451)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

---------------------------------------------

INCISO: 102 (Emenda nº 444)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------

INCISO: 103 (Emenda nº 439)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 350.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 104 (Emenda nº 435)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 130.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 130.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------

INCISO: 105 (Emenda nº 423)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 110.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 110.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 106 (Emenda nº 415)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 700.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 700.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de
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capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 107 (Emenda nº 381)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------

INCISO: 108 (Emenda nº 367)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------

INCISO: 109 (Emenda nº 356)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 110 (Emenda nº 334)
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1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 111 (Emenda nº 327)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------

INCISO: 112 (Emenda nº 315)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 113 (Emenda nº 306)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 900.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
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Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 114 (Emenda nº 296)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------

INCISO: 115 (Emenda nº 294)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 116 (Emenda nº 282)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------
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INCISO: 117 (Emenda nº 265)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 700.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 700.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 118 (Emenda nº 258)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 119 (Emenda nº 251)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 120 (Emenda nº 249)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras
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Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 121 (Emenda nº 243)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 122 (Emenda nº 240)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 800.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 800.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 123 (Emenda nº 226)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------

INCISO: 124 (Emenda nº 213)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 125 (Emenda nº 209)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 126 (Emenda nº 203)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 127 (Emenda nº 181)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 128 (Emenda nº 176)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 129 (Emenda nº 162)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------

INCISO: 130 (Emenda nº 150)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 350.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)



____________________________________________________________________________
2661

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 131 (Emenda nº 134)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 132 (Emenda nº 124)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 133 (Emenda nº 111)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 134 (Emenda nº 61)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra Estrutura (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 135 (Emenda nº 698)

1 301 06 122 189 1 329 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção e Adequação Física de Grande Porte de Unidades da

Polícia Civil - Destinação de Recursos para Construção de Uma Nova Sede do

Instituto Médico Legal em Juiz de Fora. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------------

INCISO: 136 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 340)

1 301 06 122 189 1 329 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção e Adequação Física de Grande Porte de Unidades da

Polícia Civil - Implantação de Unidade do Instituto Médico Legal em Ribeirão das

Neves (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 137 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 674)

1 301 06 122 727 1 358 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras
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Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades da Polícia Militar

do Estado de Minas Gerais - Assegurar Recursos para a Construção de Um Batallhão

da Polícia Militar no Município de Iturama (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 138 (Emenda nº 687)

1 301 06 243 004 1 205 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção de Unidades Socioeducativas - Destinação de

Recursos para a Construção de Um Centro Socioeducativo na Região Noroeste, em

Unaí. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 139 (Emenda nº 685)

1 301 06 243 004 1 205 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção de Unidades Socioeducativas - Destinação de

Recursos para a Construção de Um Centro Socioeducativo na Região Central, em

Betim. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 140 (Emenda nº 684)

1 301 06 243 004 1 205 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
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Objeto do gasto: Construção de Unidades Socioeducativas - Destinação de

Recursos para a Construção de Um Centro Socioeducativo no Sul de Minas, em

Itajubá. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 141 (Emenda nº 770)

1 301 06 243 004 1 205 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção de Unidades Socioeducativas - Elaboração de Projeto

de Centro Socioeducativo na Região do Rio Doce. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 142 (Emenda nº 690)

1 301 06 421 020 1 081 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 301 06 421 020 1 081 0001 4 4 90 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção de Unidades do Sistema Prisional (Setop) -

Elaboração de Projeto para Construção de Uma Unidade Prisional, Gerida Pelo

Sistema Apac, na Região Jequitinhonha/Mucuri (despesas de capital)

Dedução: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - 1081 -

Construção de Unidades do Sistema Prisional (Setop) (investimentos)

-----------------------------------------

INCISO: 143 (Emenda nº 673)

1 301 15 451 026 1 342 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 301 15 451 026 1 342 0001 4 4 90 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos - Elaboração
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de Projeto para Construção do Contorno Sul do Município de Juiz de Fora. (despesas

de capital)

Dedução: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - 1342 -

Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos (investimentos)

-------------------------------------------

INCISO: 144 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 701)

1 301 15 451 026 1 342 0001 4 4 99 10 8 A 440.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 440.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos -

Asfaltamento da Avenida do Contorno, Que Promove o Acesso do Município de

Lavras à Br 265 (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 145 (Emenda nº 768)

1 301 26 122 727 1 045 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Elaboração de Projetos Visando a Ampliação do Campus da

Universidade Federal de São João Del Rei e (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 146 (Emenda nº 672)

1 301 26 781 026 4 141 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Desenvolvimento do Modal Aeroviário - Projeto para a Ampliação

da Pista do Aeroporto de Poços de Caldas (300 Mts), Com Balizamento e Iluminação.
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(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 147 (Emenda nº 716)

1 301 26 782 186 1 208 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Construção, Ampliação E/Ou Reforma de Estradas Turísticas e

Ecológicas - Asfaltamento de 23 Km da Estrada Que Liga Lavras à Br 381 (Acesso ao

Lago Funil) (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 148 (Emenda nº 304)

1 321 10 122 701 2 001 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde

Objeto do gasto: Direção Superior (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 149 (Emenda nº 288)

1 321 10 122 701 2 002 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde

Objeto do gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 150 (Emenda nº 625)

1 321 10 122 701 2 002 0001 4 4 99 10 8 A 265.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 265.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde
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Objeto do gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 151 (Emenda nº 286)

1 321 10 122 701 2 002 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde

Objeto do gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 152 (Emenda nº 140)

1 321 10 122 701 2 002 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde

Objeto do gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 153 (Emenda nº 408)

1 321 10 122 701 2 002 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde

Objeto do gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 154 (Emenda nº 817)

1 371 18 541 105 4 501 0001 3 3 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

Objeto do gasto: Integração e Articulação das Ações Institucionais de Revitalização

do Rio Doce. (despesas correntes)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 155 (Emenda nº 711)

1 401 06 181 021 1 037 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 401 06 181 021 1 037 0001 4 4 90 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto do gasto: Modernização da Logística de Unidades Operacionais Que

Compõem as Áreas Integradas (Cbm) - Assegurar Recursos para a Construção de

Unidade do Corpo de Bombeiros, na Região do Jequitinhonha/Mucuri. (despesas de

capital)

Dedução: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais - 1037 -

Modernização da Logística de Unidades Operacionais Que Compõem as Áreas

Integradas (Cbm) (investimentos - Obra: 386)

---------------------------------------

INCISO: 156 (Emenda nº 699)

1 401 06 181 021 1 037 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 401 06 181 021 1 037 0001 4 4 90 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto do gasto: Modernização da Logística de Unidades Operacionais Que

Compõem as Áreas Integradas (Cbm) - Assegurar Recursos para a Construção de

Unidade do Corpo de Bombeiros, na Região do Triângulo. (despesas de capital)

Dedução: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais - 1037 -

Modernização da Logística de Unidades Operacionais Que Compõem as Áreas

Integradas (Cbm) (investimentos - Obra: 386)

---------------------------------------------

INCISO: 157 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 66)

1 411 23 695 016 1 396 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo
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Objeto do gasto: Sinalização Turística - Implantar Sinalização Turística em Sabará.

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 158 (Emenda nº 155)

1 411 23 695 016 4 603 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do gasto: Informação e Estatísticas do Turismo - Fomento ao Turismo nos

Circuitos Turísticos. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 159 (Emenda nº 541)

1 411 23 695 114 4 129 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do gasto: Desenvolvimento Regional (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 160 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 683)

1 441 03 092 726 4 150 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Assistência Jurídica (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 161 (Emenda nº 518)

1 451 06 122 021 4 274 0001 4 4 99 10 8 A 120.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 120.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do gasto: Apoio Logístico às Ações Integradas (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------

INCISO: 162 (Emenda nº 689)

1 451 06 243 004 4 362 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do gasto: Aprimoramento e Ampliação da Gestão das Medidas de Meio

Aberto - Assegurar Recursos para a Realização de Seminários, Visando à Integração

dos Municípios e da Sedese, Seds e Seej, Garantindo Fluxo Integrado de Ações e

Informações Relativas ao Cumprimento de Medidas Socioeducativas no Estado

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 163 (Emenda nº 628)

1 451 06 421 020 4 281 0001 4 4 99 10 8 A 40.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do gasto: Incentivo à Ampliação do Sistema Apac - Construção da Apac em

Inhapim (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 164 (Emenda nº 732)

1 451 12 421 004 4 495 0001 3 3 99 10 8 A 54.100,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 54.100,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do gasto: Oferta de Educação Básica (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------

INCISO: 165 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 694)

1 461 22 661 195 4 472 0001 3 3 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico

Objeto do gasto: Ações Estratégicas para Cadeias Produtivas e Arranjos Produtivos

Locais - Construção de Galpão Com Câmara Frigorífica para Dar Suporte ao

Armazenamento e Comercialização de Flores no Município de Barbacena (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 166 (Emenda nº 590)

1 471 10 512 048 1 281 0001 4 4 99 10 8 A 60.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Implantação de Sistemas de Saneamento (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 167 (Emenda nº 742)

1 471 10 512 048 1 281 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Implantação de Sistemas de Saneamento (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 168 (Emenda nº 753)

1 471 10 512 048 1 281 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Implantação de Sistemas de Saneamento (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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---------------------------------------

INCISO: 169 (Emenda nº 456)

1 471 10 512 048 1 281 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Implantação de Sistemas de Saneamento (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 170 (Emenda nº 428)

1 471 10 512 048 1 281 0001 4 4 99 10 8 A 160.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 160.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Implantação de Sistemas de Saneamento (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 171 (Emenda nº 232)

1 471 10 512 048 1 281 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Implantação de Sistemas de Saneamento (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 172 (Emenda nº 8)

1 471 10 512 048 1 281 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Implantação de Sistemas de Saneamento (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 173 (Emenda nº 335)

1 471 10 512 048 1 281 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Implantação de Sistemas de Saneamento (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------

INCISO: 174 (Emenda nº 338)

1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 175 (Emenda nº 297)

1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 176 (Emenda nº 257)

1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana
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Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 177 (Emenda nº 233)

1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 178 (Emenda nº 199)

1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 800.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 800.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 179 (Emenda nº 182)

1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 180 (Emenda nº 152)

1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento
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Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 181 (Emenda nº 145)

1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 360.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 360.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 182 (Emenda nº 119)

1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

---------------------------------------

INCISO: 183 (Emenda nº 7)

1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 184 (Emenda nº 380)

1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 185 (Emenda nº 411)

1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 186 (Emenda nº 429)

1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 290.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 290.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 187 (Emenda nº 449)

1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

---------------------------------------

INCISO: 188 (Emenda nº 526)

1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00



____________________________________________________________________________
2677

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

---------------------------------------

INCISO: 189 (Emenda nº 544)

1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 190 (Emenda nº 605)

1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

---------------------------------------

INCISO: 191 (Emenda nº 651)

1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 192 (Emenda nº 738)
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1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 193 (Emenda nº 746)

1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------

INCISO: 194 (Emenda nº 747)

1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 750.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 750.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 195 (Emenda nº 776)

1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------
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INCISO: 196 (Emenda nº 752)

1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 197 (Emenda nº 283)

1 471 16 481 025 1 302 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades Habitacionais

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 198 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 697)

1 481 08 122 701 2 074 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Operacionalização dos Conselhos Vinculados à Subsecretaria de

Direitos Humanos - Apoio ao Encontro Nacional dos Conselhos da Pessoa Idosa

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 199 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 696)

1 481 08 122 701 2 074 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento
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Social

Objeto do gasto: Operacionalização dos Conselhos Vinculados à Subsecretaria de

Direitos Humanos - Apoio às Conferências Municipais da Mulher. (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 200 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 610)

1 481 08 122 701 2 074 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Operacionalização dos Conselhos Vinculados à Subsecretaria de

Direitos Humanos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 201 (Emenda nº 250)

1 481 08 122 701 2 992 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Manutenção, Reestruturação e Ampliação das Unidades Regionais

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 202 (Emenda nº 729)

1 481 08 128 033 4 465 0001 3 3 99 10 8 A 80.000,00

1 481 08 124 033 1 049 0001 3 3 90 10 1 D 80.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Capacitação de Coordenadores e Monitores do Poupança Jovem -

Capacitação de Coordenadores e Monitores do Poupança Jovem. (despesas
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correntes)

Dedução: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - 1049 - Monitoramento

e Avaliação do Programa Por Entidade Externa (outras despesas correntes)

----------------------------------------------

INCISO: 203 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 661)

1 481 08 128 266 4 494 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Capacitação Continuada dos Operadores da Política de Garantida

dos Direitos da Criança e do Adolescente - Escola de Conselhos (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 204 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 722)

1 481 08 242 162 4 131 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Integração e Descentralização de Politicas de Direitos Humanos -

Desenvolvimento das Ações do Comitê Gestor Estadual para a Criança e o

Adolescente do Semiárido Mineiro, Com Foco na Qualificação e Ampliação da

Atuação dos Jovens nas Políticas Públicas e no Fortalecimento das Gestões

Municipais. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 205 (Emenda nº 715)

1 481 08 242 162 4 131 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social
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Objeto do gasto: Integração e Descentralização de Politicas de Direitos Humanos -

Financiar Ações de Capacitação e Divulgação Previstas no Protocolo de Investigação

de Denúncias de Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes,

Estabelecido Entre o Governo do Estado e o Ministério Público. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 206 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 609)

1 481 08 242 162 4 554 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Inclusão e Promoção Social da Pessoa Com Deficiência

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 207 (Emenda nº 613)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 208 (Emenda nº 528)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------

INCISO: 209 (Emenda nº 512)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 210 (Emenda nº 432)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 32.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 32.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

---------------------------------------

INCISO: 211 (Emenda nº 383)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 212 (Emenda nº 364)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 255.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 255.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 213 (Emenda nº 347)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 214 (Emenda nº 325)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 215 (Emenda nº 323)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos
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e Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 216 (Emenda nº 313)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 190.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 190.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------

INCISO: 217 (Emenda nº 307)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 120.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 120.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 218 (Emenda nº 301)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 219 (Emenda nº 293)
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1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 220 (Emenda nº 285)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 221 (Emenda nº 246)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 222 (Emenda nº 236)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social
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Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 223 (Emenda nº 229)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 224 (Emenda nº 217)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 225 (Emenda nº 173)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------
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INCISO: 226 (Emenda nº 171)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 227 (Emenda nº 165)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 228 (Emenda nº 161)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

---------------------------------------

INCISO: 229 (Emenda nº 141)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento
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Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 230 (Emenda nº 112)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 70.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 70.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 231 (Emenda nº 597)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 75.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 75.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 232 (Emenda nº 558)

1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
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-----------------------------------------

INCISO: 233 (Emenda nº 792)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 234 (Emenda nº 774)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 235 (Emenda nº 750)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 236 (Emenda nº 745)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 237 (Emenda nº 645)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 910.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 910.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 238 (Emenda nº 639)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------

INCISO: 239 (Emenda nº 624)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 365.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 365.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 240 (Emenda nº 614)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 241 (Emenda nº 606)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 242 (Emenda nº 598)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 243 (Emenda nº 587)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 244 (Emenda nº 555)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 160.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 160.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 245 (Emenda nº 545)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 246 (Emenda nº 534)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos
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e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 247 (Emenda nº 529)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 248 (Emenda nº 520)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 90.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 90.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 249 (Emenda nº 511)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 250 (Emenda nº 461)
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1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 900.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 251 (Emenda nº 454)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 252 (Emenda nº 446)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 253 (Emenda nº 442)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social
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Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 254 (Emenda nº 433)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 847.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 847.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 255 (Emenda nº 426)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 115.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 115.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 256 (Emenda nº 422)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------
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INCISO: 257 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 407)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 258 (Emenda nº 405)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 259 (Emenda nº 382)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 260 (Emenda nº 376)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento
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Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 261 (Emenda nº 357)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 262 (Emenda nº 345)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 263 (Emenda nº 326)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------------------

INCISO: 264 (Emenda nº 324)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 237.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 237.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 265 (Emenda nº 322)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 43.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 43.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 266 (Emenda nº 312)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 267 (Emenda nº 308)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 390.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 390.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 268 (Emenda nº 300)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 269 (Emenda nº 292)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 350.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 270 (Emenda nº 287)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 271 (Emenda nº 261)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 272 (Emenda nº 247)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 273 (Emenda nº 241)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 274 (Emenda nº 235)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 275 (Emenda nº 228)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 276 (Emenda nº 216)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

---------------------------------------

INCISO: 277 (Emenda nº 205)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos
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e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 278 (Emenda nº 174)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 279 (Emenda nº 170)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

---------------------------------------

INCISO: 280 (Emenda nº 164)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 800.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 800.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 281 (Emenda nº 159)



____________________________________________________________________________
2704

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 282 (Emenda nº 149)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 283 (Emenda nº 142)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 284 (Emenda nº 128)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 520.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 520.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social



____________________________________________________________________________
2705

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 285 (Emenda nº 113)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 180.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 180.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 286 (Emenda nº 3)

1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos

e Manutenção de Suas Atividades (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 287 (Emenda nº 712)

1 481 08 244 162 4 075 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Mobilização Pelo Registro Civil (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 288 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 702)
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1 481 11 334 117 1 042 0001 3 3 99 10 8 A 350.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio à Comercialização Por Meio de Feiras de Economia Popular

Solidária (Eps) (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 289 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 708)

1 481 11 334 117 4 643 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Implantação da Política Estadual de Fomento à Economia Popular

Solidária - Realização da Conferência Estadual de Economia Popular e Solidária

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 290 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 724)

1 481 14 244 162 4 110 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Promoção da Igualdade Racial e Direito das Comunidades

Tradicionais (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 291 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 726)

1 481 14 244 162 4 110 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento



____________________________________________________________________________
2707

Social

Objeto do gasto: Promoção da Igualdade Racial e Direito das Comunidades

Tradicionais - Objeto do Gasto - Apoio às Ações de Articulação e Fortalecimento da

Organização Indígena.

Nome da Ação - Promoção da Igualdade Racial e dos Direitos das Comunidades

Tradicionais (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 292 (Emenda nº 714)

1 481 14 422 162 4 124 0001 3 3 99 10 8 A 26.900,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 26.900,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Enfrentamento a Todas as Formas de Violencia Contra Mulheres

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

---------------------------------------

INCISO: 293 (Emenda nº 204)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 390.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 390.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 294 (Emenda nº 202)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------
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INCISO: 295 (Emenda nº 200)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 296 (Emenda nº 178)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 700.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 700.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 297 (Emenda nº 172)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 298 (Emenda nº 151)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------

INCISO: 299 (Emenda nº 139)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

---------------------------------------

INCISO: 300 (Emenda nº 132)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 301 (Emenda nº 123)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 302 (Emenda nº 114)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 303 (Emenda nº 9)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-----------------------------------------

INCISO: 304 (Emenda nº 5)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------

INCISO: 305 (Emenda nº 818)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Reformar a Biblioteca

Pública Municipal Paulo Zappi de Governador Valadares. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 306 (Emenda nº 791)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 307 (Emenda nº 790)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 308 (Emenda nº 789)
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1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 309 (Emenda nº 788)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 310 (Emenda nº 775)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 311 (Emenda nº 769)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Término da Construção do

Estádio de Futebol de Montes Claros. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 312 (Emenda nº 754)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

---------------------------------------

INCISO: 313 (Emenda nº 748)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 750.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 750.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------

INCISO: 314 (Emenda nº 743)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 315 (Emenda nº 739)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 316 (Emenda nº 723)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção de Nova Sede

do Mercado do Produtor no Município de Barbacena (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 317 (Emenda nº 650)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 318 (Emenda nº 643)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 319 (Emenda nº 615)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 320 (Emenda nº 611)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 321 (Emenda nº 604)
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1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 322 (Emenda nº 600)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 25.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 25.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 323 (Emenda nº 591)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 324 (Emenda nº 560)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 750.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 750.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 325 (Emenda nº 549)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 430.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 430.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 326 (Emenda nº 539)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 327 (Emenda nº 535)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------

INCISO: 328 (Emenda nº 527)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.350.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.350.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 329 (Emenda nº 517)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 120.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 120.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------



____________________________________________________________________________
2716

INCISO: 330 (Emenda nº 510)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 650.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 650.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 331 (Emenda nº 507)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 332 (Emenda nº 460)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 333 (Emenda nº 458)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 700.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 700.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 334 (Emenda nº 450)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 335 (Emenda nº 445)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------

INCISO: 336 (Emenda nº 440)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 800.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 800.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 337 (Emenda nº 438)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 338 (Emenda nº 437)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 220.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 220.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------------------

INCISO: 339 (Emenda nº 414)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 340 (Emenda nº 404)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 341 (Emenda nº 379)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 342 (Emenda nº 375)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 343 (Emenda nº 368)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 344 (Emenda nº 366)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.155.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.155.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

---------------------------------------

INCISO: 345 (Emenda nº 359)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 346 (Emenda nº 349)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 347 (Emenda nº 344)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 348 (Emenda nº 337)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 349 (Emenda nº 336)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 450.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 450.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 350 (Emenda nº 321)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 351 (Emenda nº 320)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 352 (Emenda nº 314)
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1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 353 (Emenda nº 298)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 770.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 770.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 354 (Emenda nº 295)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 355 (Emenda nº 289)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 356 (Emenda nº 281)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 357 (Emenda nº 276)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

---------------------------------------

INCISO: 358 (Emenda nº 274)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 359 (Emenda nº 266)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 360 (Emenda nº 260)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------
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INCISO: 361 (Emenda nº 256)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 362 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 254)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção de Um Galpão

para Atender aos Produtores Rurais de Pará de Minas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 363 (Emenda nº 253)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 800.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 800.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 364 (Emenda nº 244)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 365 (Emenda nº 242)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

---------------------------------------

INCISO: 366 (Emenda nº 234)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 650.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 650.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 367 (Emenda nº 227)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 368 (Emenda nº 214)

1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 369 (Emenda nº 700)

1 491 14 306 732 1 140 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Instalação e Manutenção de Centros de Referência em Segurança
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Alimentar e Nutricional Sustentável - Cresans (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 370 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 707)

1 491 14 306 732 2 046 0001 3 3 99 10 8 A 125.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 125.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Manutenção das Atividades do Conselho de Segurança Alimentar

de Minas Gerais - Consea/Mg - Destinar R$ 5000,00 (Cinco Mil Reais) para Cada

Crsan. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------

INCISO: 371 (Emenda nº 795)

1 501 04 128 226 4 569 0001 3 3 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão

Objeto do gasto: Desenvolvimento e Valorização do Servidor - Desenvolvimento e

Capacitação do Servidor - Desenvolvimento Treinamento e Capacitação dos

Inspetores Escolares do Estado de Minas Gerais (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 372 (Emenda nº 418)

1 511 12 361 719 2 031 0001 4 4 99 10 8 A 60.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Escola Estadual

Ordem e Progresso (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 373 (Emenda nº 169)



____________________________________________________________________________
2726

1 531 14 422 160 4 099 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Ação Pela Vida (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 374 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 406)

1 531 14 422 160 4 109 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Centro de Referência em Álcool, Tabaco e Outras Drogas

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 375 (Emenda nº 331)

1 531 27 244 154 4 100 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Minas Pela Juventude - Municipalização das Ações das Políticas

Públicas de Juventude (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 376 (Emenda nº 365)

1 531 27 811 149 4 270 0001 3 3 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Rendimento (despesas correntes)
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 377 (Emenda nº 599)

1 531 27 811 149 4 270 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Rendimento (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 378 (Emenda nº 736)

1 531 27 811 149 4 270 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Rendimento (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 379 (Emenda nº 725)

1 531 27 812 027 1 214 0001 3 3 99 10 8 A 35.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 35.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de

Atividades Físicas - Reforma da Pista de Ciclismo do Parque Fernão Dias. (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 380 (Emenda nº 284)

1 531 27 812 027 1 214 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de

Atividades Físicas (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 381 (Emenda nº 646)

1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8 A 120.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 120.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de

Atividades Físicas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 382 (Emenda nº 626)

1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de

Atividades Físicas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 383 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 608)

1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de

Atividades Físicas (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 384 (Emenda nº 453)

1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de

Atividades Físicas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 385 (Emenda nº 303)

1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8 A 90.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 90.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de

Atividades Físicas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 386 (Emenda nº 317)

1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8 A 60.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de

Atividades Físicas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 387 (Emenda nº 377)

1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8 A 75.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 75.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de

Atividades Físicas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 388 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 417)

1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de

Atividades Físicas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 389 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 695)

1 531 27 812 027 4 497 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Esporte Indígena (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 390 (Emenda nº 617)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------

INCISO: 391 (Emenda nº 348)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------

INCISO: 392 (Emenda nº 631)

1 531 27 812 149 4 047 0001 4 4 99 10 8 A 60.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 393 (Emenda nº 130)

1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 40.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 394 (Emenda nº 115)

1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 70.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 70.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 395 (Emenda nº 144)

1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 70.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 70.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 396 (Emenda nº 207)

1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 397 (Emenda nº 212)

1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 398 (Emenda nº 230)

1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude
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Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 399 (Emenda nº 237)

1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 400 (Emenda nº 239)

1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 401 (Emenda nº 248)

1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 402 (Emenda nº 263)

1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da



____________________________________________________________________________
2734

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 403 (Emenda nº 269)

1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 404 (Emenda nº 273)

1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 405 (Emenda nº 299)

1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 406 (Emenda nº 330)

1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 350.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 407 (Emenda nº 333)

1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 408 (Emenda nº 371)

1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 25.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 25.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 409 (Emenda nº 378)

1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 75.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 75.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 410 (Emenda nº 441)

1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 411 (Emenda nº 447)

1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 412 (Emenda nº 514)

1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 35.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 35.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 413 (Emenda nº 523)

1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 130.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 130.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 414 (Emenda nº 552)
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1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 415 (Emenda nº 6)

1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 416 (Emenda nº 641)

1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 417 (Emenda nº 602)

1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------
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INCISO: 418 (Emenda nº 436)

1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 126.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 126.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 419 (Emenda nº 372)

1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 75.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 75.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 420 (Emenda nº 358)

1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 421 (Emenda nº 332)

1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-----------------------------------------

INCISO: 422 (Emenda nº 309)

1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 90.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 90.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 423 (Emenda nº 270)

1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 40.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 424 (Emenda nº 264)

1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 425 (Emenda nº 231)

1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 426 (Emenda nº 211)

1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 427 (Emenda nº 208)

1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 70.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 70.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 428 (Emenda nº 177)

1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 429 (Emenda nº 143)

1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 70.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 70.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude
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Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 430 (Emenda nº 131)

1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 40.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 431 (Emenda nº 116)

1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 130.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 130.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 432 (Emenda nº 809)

1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 90 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação - Construção de Quadra

Esportiva em Berilo; (despesas de capital)

Dedução: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - 4330 - Promoção do

Desporto de Participação (investimentos)

---------------------------------------

INCISO: 433 (Emenda nº 808)

1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
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1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 90 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação - Iluminação de Quadras

Esportivas em Central de Minas. (despesas de capital)

Dedução: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - 4330 - Promoção do

Desporto de Participação (investimentos)

---------------------------------------

INCISO: 434 (Emenda nº 807)

1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 90 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação - Iluminação de Quadras

Esportivas em Divino das Laranjeiras. (despesas de capital)

Dedução: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - 4330 - Promoção do

Desporto de Participação (investimentos)

------------------------------------

INCISO: 435 (Emenda nº 749)

1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 436 (Emenda nº 744)

1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude
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Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 437 (Emenda nº 603)

1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 438 (Emenda nº 551)

1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 545.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 545.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 439 (Emenda nº 548)

1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 440 (Emenda nº 537)

1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da
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Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 441 (Emenda nº 536)

1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 442 (Emenda nº 519)

1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 190.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 190.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

---------------------------------------

INCISO: 443 (Emenda nº 464)

1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 444 (Emenda nº 448)

1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 445 (Emenda nº 758)

1 541 10 128 044 4 435 0001 3 3 99 10 8 A 10.000,00

4 291 10 128 708 2 134 0001 3 3 90 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Escola de Saude Publica do Estado de Minas

Gerais

Objeto do gasto: Desenvolvimento de Recursos Humanos - Regionalização

(despesas correntes)

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 2134 - Desenvolvimento de Recursos

Humanos - Gestão do Sistema Único de Saúde (outras despesas correntes)

--------------------------------------

INCISO: 446 (Emenda nº 757)

1 541 10 128 049 4 433 0001 3 3 99 10 8 A 10.000,00

4 291 10 128 708 2 134 0001 3 3 90 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Escola de Saude Publica do Estado de Minas

Gerais

Objeto do gasto: Desenvolvimento de Recursos Humanos - Saúde em Casa

(despesas correntes)

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 2134 - Desenvolvimento de Recursos

Humanos - Gestão do Sistema Único de Saúde (outras despesas correntes)

------------------------------------

INCISO: 447 (Emenda nº 755)

1 541 10 128 054 4 422 0001 3 3 99 10 8 A 10.000,00

4 291 10 128 708 2 134 0001 3 3 90 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Escola de Saude Publica do Estado de Minas

Gerais

Objeto do gasto: Desenvolvimento de Recursos Humanos - Viva Vida (despesas
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correntes)

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 2134 - Desenvolvimento de Recursos

Humanos - Gestão do Sistema Único de Saúde (outras despesas correntes)

-----------------------------------

INCISO: 448 (Emenda nº 756)

1 541 10 128 708 4 427 0001 3 3 99 10 8 A 10.000,00

4 291 10 128 708 2 134 0001 3 3 90 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Escola de Saude Publica do Estado de Minas

Gerais

Objeto do gasto: Desenvolvimento de Recursos Humanos - Gestão do Sistema

Único de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 2134 - Desenvolvimento de Recursos

Humanos - Gestão do Sistema Único de Saúde (outras despesas correntes)

--------------------------------------

INCISO: 449 (Emenda nº 759)

1 911 28 846 702 7 030 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Ege Sec.Fazenda-Encargos Diversos

Objeto do gasto: Encargos Decorrentes da Lei Federal Nº 11.941/09 (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------

INCISO: 450 (Emenda nº 810)

1 991 99 999 999 9 999 0001 3 3 99 10 8 A 28.600.000,00

1 451 06 421 178 4 063 0001 3 3 90 10 1 D 28.600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Reserva de Contingência

Objeto do gasto: Reserva de Contingência (despesas correntes)

Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4063 - Custódia e Reintegração

Social nas Unidades Prisionais da Região Central (outras despesas correntes)

-------------------------------------

INCISO: 451 (Emenda nº 766)
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1 991 99 999 999 9 999 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

2 351 19 544 140 2 056 0001 3 3 90 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Reserva de Contingência

Objeto do gasto: Reserva de Contingência (despesas correntes)

Dedução: Universidade do Estado de Minas Gerais - 2056 - Desenvolvimento e

Implementação da Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e

Pesquisa Aplicada em Águas - Hidroex (outras despesas correntes)

-------------------------------------

INCISO: 452 (Emenda nº 692)

2 091 18 541 045 1 072 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do gasto: Implantacao da Coleta Seletiva, Reaproveitamento e Reciclagem

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 453 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 666)

2 091 18 541 045 4 492 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do gasto: Apoio às Cooperativas e Associações de Catadores de Materiais

Recicláveis (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 454 (Emenda nº 703)

2 101 18 542 010 4 054 0001 3 3 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas

Objeto do gasto: Monitoramento Eletronico do Transporte do Carvao Vegetal

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
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---------------------------------------

INCISO: 455 (Emenda nº 773)

2 101 18 542 109 2 011 0001 3 3 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas

Objeto do gasto: Cofinanciamento de Implantação de Centro de Pesquisa e Difusão

de Conhecimento da Biodiversidade (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 456 (Emenda nº 682)

2 111 17 512 059 1 375 0001 4 4 99 10 8 A 960.800,00

2 111 17 512 059 1 375 0001 3 3 90 10 1 D 960.800,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira

Objeto do gasto: Construção de Reservatórios - Construção de 40 Reservatórios

Comunitários de Contenção de Água nos Municípios do Médio Jequitinhonha, Filiados

à Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Jequitinhonha - Ameje.

(despesas de capital)

Dedução: Fundação Rural Mineira - 1375 - Construção de Reservatórios (outras

despesas correntes)

------------------------------------

INCISO: 457 (Emenda nº 659)

2 111 20 782 116 1 075 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira

Objeto do gasto: Elaboração de Projetos de Recuperação e Readequação de

Estradas Vicinais Com Enfoque Ambiental - Melhoria das Estradas Rurais em Novo

Oriente de Minas. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

---------------------------------------

INCISO: 458 (Emenda nº 660)

2 111 20 782 116 1 075 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira

Objeto do gasto: Elaboração de Projetos de Recuperação e Readequação de

Estradas Vicinais Com Enfoque Ambiental - Pavimentação Asfáltica de 4 Km da

Rodovia José Dias Filho, no Trecho Que Liga a Sede do Município de Dona Euzébia

ao Distrito de São Manoel (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 459 (Emenda nº 190)

2 171 13 391 131 4 618 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação de Arte de Ouro Preto

Objeto do gasto: Resgate do Patrimônio Cultural - Realizar o Inventário de Todos os

Grupos de Congado e Elaborar Calendário das Suas Principais Festividades

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 460 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 677)

2 181 13 392 124 4 417 0001 3 3 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Clóvis Salgado

Objeto do gasto: Produção, Apresentação e Veiculação dos Espetáculos dos

Corpos Artísticos da Fundação Clóvis Salgado (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 461 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 652)

2 301 26 782 056 1 272 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Pavimentação e Restauração de Rodovias em Outras Regiões -
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Asfaltamento de 10km da Rodovia Mg-275, Ligando Carandaí à Comunidade Três

Coqueiros. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 462 (Subemenda nº 2 à Emenda nº 652)

2 301 26 782 056 1 272 0001 4 4 99 10 8 A 5.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 5.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Pavimentação e Restauração de Rodovias em Outras Regiões - -

Pavimentação Asfáltica da Mg-335 no Trecho Que Liga o Município de Bom Sucesso

ao Município de Resende Costa Passando Pelo Distrito de Mercês de Água Limpa e a

Sede do Município de São Tiago

- Pavimentação Asfáltica da MG 423, no Trecho Que Liga o Município de Pitangui

ao Município de Papagaios

- Pavimentação Asfáltica da Mg-429, no Trecho Que Liga o Município de Luz ao

Município de Lagoa da Prata Passando Pelo Distrito de Esteios

- Pavimentação Asfáltica da Mg-430, no Trecho Que Liga o Município de Igaratinga

à Mg-050

- Pavimentação Asfáltica da Mg-335 no Trecho Que Liga o Distrito de Mercês de

Água Limpa ao Município de Nazareno (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 463 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 658)

2 301 26 782 056 1 353 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Pavimentação e Restauração de Rodovias no Triângulo e Alto-

Paranaíba - Ligação Asfáltica da MG 255 à Vila Coqueiros, no Município de Itapagipe

(despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 464 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 657)

2 301 26 782 056 1 353 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Pavimentação e Restauração de Rodovias no Triângulo e Alto-

Paranaíba - Asfaltamento do Trecho da Rodovia Que Liga o Distrito de Alexandrita ,

no Município de Iturama, a Limeira do Oeste (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 465 (Subemenda nº 2 à Emenda nº 657)

2 301 26 782 056 1 353 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Pavimentação e Restauração de Rodovias no Triângulo e Alto-

Paranaíba - Asfaltamento da Rodovia Que Liga Uberlândia a Campo Florido.

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 466 (Emenda nº 667)

2 301 26 782 057 1 157 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

2 301 26 782 057 1 157 0001 4 4 90 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Pavimentação e Melhoramento de Ligações Faltantes -

Pavimentação Asfáltica do Trecho Entre Virgem da Lapa e o Entroncamento para o

Município de José Gonçalves de Minas. (despesas de capital)

Dedução: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
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1157 - Pavimentação e Melhoramento de Ligações Faltantes (investimentos)

------------------------------------

INCISO: 467 (Emenda nº 668)

2 301 26 782 057 1 157 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

2 301 26 782 057 1 157 0001 4 4 90 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Pavimentação e Melhoramento de Ligações Faltantes -

Construção de Ponte Sobre o Rio Cana Brava, na Estrada da Produção (despesas de

capital)

Dedução: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

1157 - Pavimentação e Melhoramento de Ligações Faltantes (investimentos)

-------------------------------------

INCISO: 468 (Emenda nº 670)

2 301 26 782 057 1 157 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

2 301 26 782 057 1 157 0001 4 4 90 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Pavimentação e Melhoramento de Ligações Faltantes -

Pavimentação da Estrada Que Liga a Comunidade de São Pedro das Garças à São

João da Ponte (despesas de capital)

Dedução: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

1157 - Pavimentação e Melhoramento de Ligações Faltantes (investimentos)

-----------------------------------

INCISO: 469 (Emenda nº 671)

2 301 26 782 057 1 157 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

2 301 26 782 057 1 157 0001 4 4 90 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Pavimentação e Melhoramento de Ligações Faltantes -

Pavimentação do Trecho de Estrada, Compreendido Entre o Trevo da Estrada da
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Produção e a Br 135, Que Liga Montes Claros a Januária (despesas de capital)

Dedução: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

1157 - Pavimentação e Melhoramento de Ligações Faltantes (investimentos)

-------------------------------------

INCISO: 470 (Emenda nº 686)

2 301 26 782 057 1 157 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

2 301 26 782 057 1 157 0001 4 4 90 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Pavimentação e Melhoramento de Ligações Faltantes -

Asfaltamento do Trecho Caraí a Araçuaí, na Região Jequitinhonha/Mucuri (despesas

de capital)

Dedução: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

1157 - Pavimentação e Melhoramento de Ligações Faltantes (investimentos)

----------------------------------

INCISO: 471 (Emenda nº 796)

2 301 26 782 057 1 157 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Pavimentação e Melhoramento de Ligações Faltantes -

Pavimentação da Rodovia Mg10 Que Liga Serro a Conceição do Mato Dentro

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------

INCISO: 472 (Emenda nº 797)

2 301 26 782 057 1 157 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Pavimentação e Melhoramento de Ligações Faltantes -
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Pavimentação da MG 408 Que Liga Pirapora a Brasilândia. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 473 (Emenda nº 771)

2 301 26 782 216 4 139 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Elaboração de Projeto de Engenharia - Projeto para o Anel Viário

de Coromandel. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 474 (Emenda nº 812)

2 301 26 782 216 4 543 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Implantação de Obras de Arte Especiais (Pontes e Viadutos) -

Pavimentação Asfáltica da Rodovia Que Liga Pratinha a Medeiros. (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 475 (Emenda nº 811)

2 301 26 782 216 4 543 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Implantação de Obras de Arte Especiais (Pontes e Viadutos) -

Construção de Ponte Sobre o Rio Matipó, na Rodovia Que Liga São Pedro dos Ferros

a Raul Soares. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-----------------------------

INCISO: 476 (Emenda nº 680)

2 301 26 782 216 4 543 0001 4 4 99 33 8 A 100.000,00

2 301 26 782 216 4 543 0001 4 4 90 33 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Implantação de Obras de Arte Especiais (Pontes e Viadutos) -

Construção de Ponte Sobre o Rio Preto, no Município de Rio Preto (despesas de

capital)

Dedução: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

4543 - Implantação de Obras de Arte Especiais (Pontes e Viadutos) (investimentos -

Obra: 518)

--------------------------------------

INCISO: 477 (Emenda nº 772)

2 301 26 784 056 1 012 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Implantação de Portos Hidroviários no Triângulo e Alto-Paranaíba -

Implantação do Porto Hidroviário Chaveslândia, em Santa Vitória. (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 478 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 125)

2 351 12 364 140 1 328 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------
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INCISO: 479 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 709)

2 411 21 631 144 4 451 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Apoio à Regularização Fundiária de Áreas Ocupadas Por

Comunidades Indígenas e Quilombolas (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 480 (Emenda nº 764)

2 451 19 122 701 2 002 0001 3 3 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Centro Internacional de Educação,

Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas

Objeto do gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------

INCISO: 481 (Emenda nº 761)

2 451 19 122 701 2 417 0001 3 3 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Centro Internacional de Educação,

Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas

Objeto do gasto: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 482 (Emenda nº 765)

2 451 19 122 702 7 004 0001 3 3 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Centro Internacional de Educação,

Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas

Objeto do gasto: Precatórios e Sentenças Judiciárias (despesas correntes)
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Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------

INCISO: 483 (Emenda nº 762)

2 451 19 128 113 4 496 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Centro Internacional de Educação,

Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas

Objeto do gasto: Desenvolvimento de Atividades de Educação, Capacitação e

Pesquisa Aplicada em Águas (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 484 (Emenda nº 676)

3 041 20 128 028 4 367 0001 3 3 99 10 8 A 14.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 14.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Capacitação de Jovens Rurais (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 485 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 704)

3 041 20 128 028 4 447 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Apoio à Produção de Alimentos e à Capacitação em Comunidades

Indígenas e Quilombolas (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 486 (Emenda nº 642)

3 041 20 601 028 4 152 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Apoio à Agricultura Familiar (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 487 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 721)

3 041 20 605 028 4 113 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Apoio à Comercialização Direta (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 488 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 662)

4 091 08 243 266 2 005 0001 3 3 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo para a Infância e a Adolescência

Objeto do gasto: Apoio a Conselhos Municipais e Tutelares da Criança e do

Adolescente (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 489 (Emenda nº 727)

4 251 08 243 023 4 272 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00

4 251 08 243 023 4 272 0001 3 3 40 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do gasto: Co-Financiamento para Municípios em Serviços no Atendimento

às Crianças e Adolescentes em Especial Com Trajetória de Rua e Trabalho Infantil -

Destinação de Recursos para Fortalecer e Expandir o Projeto Reciclando

Oportunidades para Crianças e Adolescentes dos Municípios da Bacia do São

Francisco. (despesas correntes)

Dedução: Fundo Estadual de Assistência Social - 4272 - Co-Financiamento para
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Municípios em Serviços no Atendimento às Crianças e Adolescentes em Especial

Com Trajetória de Rua e Trabalho Infantil (outras despesas correntes)

--------------------------------------------

INCISO: 490 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 710)

4 251 08 244 023 4 236 0001 3 3 99 10 8 A 240.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 240.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do gasto: Co-Financiamento de Serviços para Municípios na Execução de

Proteção Especial - Implementação do Plano de Promoção, Defesa e Garantia do

Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária -

Fortalecimento da Rede e Revitalização das Unidades de Acolhimento Institucional de

Crianças e Adolescentes (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 491 (Emenda nº 719)

4 251 08 244 023 4 236 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00

4 251 08 244 023 4 236 0001 3 3 90 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do gasto: Co-Financiamento de Serviços para Municípios na Execução de

Proteção Especial - Destinação de Recursos para a Realização de Seminários

Regionais e Estadual da População em Situação de Rua. (despesas correntes)

Dedução: Fundo Estadual de Assistência Social - 4236 - Co-Financiamento de

Serviços para Municípios na Execução de Proteção Especial (outras despesas

correntes)

----------------------------------------

INCISO: 492 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 720)

4 251 08 244 023 4 236 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do gasto: Co-Financiamento de Serviços para Municípios na Execução de

Proteção Especial - Desenvolvimento de Atividades do Programa de Ações
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Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infantojuvenil no

Território Brasileiro - Pair (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 493 (Emenda nº 654)

4 251 08 244 023 4 443 0001 4 4 99 10 8 A 1.200.000,00

4 251 08 244 023 4 236 0001 3 3 90 10 1 D 1.200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do gasto: Financiamento para Implantação dos Centros de Referência

Especializados de Assistência Social - Creas (despesas de capital)

Dedução: Fundo Estadual de Assistência Social - 4236 - Co-Financiamento de

Serviços para Municípios na Execução de Proteção Especial (outras despesas

correntes)

------------------------------------

INCISO: 494 (Emenda nº 693)

4 251 08 244 023 4 464 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00

4 251 08 244 023 4 234 0001 3 3 40 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do gasto: Co-Financiamento de Benefícios Eventuais (despesas correntes)

Dedução: Fundo Estadual de Assistência Social - 4234 - Co-Financiamento de

Serviços e Benefícios para Municípios na Execução de Proteção Básica (outras

despesas correntes)

-------------------------------------

INCISO: 495 (Emenda nº 416)

4 291 10 301 049 1 127 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Financiamento de Reforma, Construcao e Equipamento das

Unidades Basicas de Saude do Psf (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------
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INCISO: 496 (Emenda nº 798)

4 291 10 301 049 1 127 0001 4 4 99 10 8 A 130.000,00

4 291 10 301 049 1 127 0001 4 4 40 10 1 D 130.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Financiamento de Reforma, Construcao e Equipamento das

Unidades Basicas de Saude do Psf - Reforma e Equipamentos para as Unidades

Básicas de Saúde do Psf em Governador Valadares (despesas de capital)

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 1127 - Financiamento de Reforma,

Construcao e Equipamento das Unidades Basicas de Saude do Psf (investimentos)

-----------------------------------

INCISO: 497 (Emenda nº 801)

4 291 10 301 049 1 127 0001 4 4 99 10 8 A 130.000,00

4 291 10 301 049 1 127 0001 4 4 40 10 1 D 130.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Financiamento de Reforma, Construcao e Equipamento das

Unidades Basicas de Saude do Psf - Reforma e Equipamentos para as Unidades

Básicas de Saúde do Psf em Engenheiro Caldas. (despesas de capital)

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 1127 - Financiamento de Reforma,

Construcao e Equipamento das Unidades Basicas de Saude do Psf (investimentos)

---------------------------------

INCISO: 498 (Emenda nº 802)

4 291 10 301 049 1 127 0001 4 4 99 10 8 A 130.000,00

4 291 10 301 049 1 127 0001 4 4 40 10 1 D 130.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Financiamento de Reforma, Construcao e Equipamento das

Unidades Basicas de Saude do Psf - Reforma e Equipamentos para as Unidades

Básicas de Saúde do Psf em Carbonita. (despesas de capital)

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 1127 - Financiamento de Reforma,

Construcao e Equipamento das Unidades Basicas de Saude do Psf (investimentos)

---------------------------------

INCISO: 499 (Emenda nº 803)
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4 291 10 301 049 1 127 0001 4 4 99 10 8 A 130.000,00

4 291 10 301 049 1 127 0001 4 4 40 10 1 D 130.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Financiamento de Reforma, Construcao e Equipamento das

Unidades Basicas de Saude do Psf - Reforma e Equipamentos para as Unidades

Básicas de Saúde do Psf em Santa Efigênia de Minas. (despesas de capital)

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 1127 - Financiamento de Reforma,

Construcao e Equipamento das Unidades Basicas de Saude do Psf (investimentos)

--------------------------------------

INCISO: 500 (Emenda nº 800)

4 291 10 301 049 1 127 0001 4 4 99 10 8 A 130.000,00

4 291 10 301 049 1 127 0001 4 4 40 10 1 D 130.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Financiamento de Reforma, Construcao e Equipamento das

Unidades Basicas de Saude do Psf - Reforma e Equipamentos para as Unidades

Básicas de Saúde do Psf em Presidente Kubitschek. (despesas de capital)

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 1127 - Financiamento de Reforma,

Construcao e Equipamento das Unidades Basicas de Saude do Psf (investimentos)

-------------------------------------

INCISO: 501 (Emenda nº 794)

4 291 10 301 175 4 302 0001 3 3 99 10 8 A 2.150.000,00

4 291 10 301 175 4 302 0001 3 3 90 10 1 D 2.150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Medicamentos de Alto Custo - Custeio e Tratamento dos

Portadores do Mal de Alzheimer. Aquisição dos Medicamentos: Rivastigmina Patch

(Exelon Patch) e Memantina. (despesas correntes)

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4302 - Medicamentos de Alto Custo (outras

despesas correntes)

-------------------------------------

INCISO: 502 (Emenda nº 11)

4 291 10 301 706 4 388 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 503 (Emenda nº 10)

4 291 10 301 706 4 388 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 504 (Emenda nº 180)

4 291 10 301 706 4 388 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 505 (Emenda nº 616)

4 291 10 301 706 4 388 0001 4 4 99 10 8 A 350.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 506 (Emenda nº 369)

4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 507 (Emenda nº 1)

4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 508 (Emenda nº 593)

4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 509 (Emenda nº 291)

4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 510 (Emenda nº 245)

4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 511 (Emenda nº 218)
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4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------

INCISO: 512 (Emenda nº 168)

4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 513 (Emenda nº 557)

4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 514 (Emenda nº 117)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 515 (Emenda nº 533)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 380.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 380.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
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Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 516 (Emenda nº 516)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 120.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 120.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 517 (Emenda nº 462)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 518 (Emenda nº 459)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 519 (Emenda nº 455)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------
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INCISO: 520 (Emenda nº 443)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------

INCISO: 521 (Emenda nº 434)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 145.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 145.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 522 (Emenda nº 427)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 605.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 605.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 523 (Emenda nº 370)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 524 (Emenda nº 363)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 525 (Emenda nº 361)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 526 (Emenda nº 346)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------

INCISO: 527 (Emenda nº 290)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 528 (Emenda nº 268)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 190.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 190.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------

INCISO: 529 (Emenda nº 262)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 530 (Emenda nº 252)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 531 (Emenda nº 210)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 370.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 370.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------

INCISO: 532 (Emenda nº 201)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------

INCISO: 533 (Emenda nº 175)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------

INCISO: 534 (Emenda nº 167)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 535 (Emenda nº 160)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 536 (Emenda nº 148)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 537 (Emenda nº 133)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 538 (Emenda nº 589)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 539 (Emenda nº 594)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 540 (Emenda nº 638)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 541 (Emenda nº 737)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 542 (Emenda nº 778)
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4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 666.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 666.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 543 (Emenda nº 779)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 666.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 666.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 544 (Emenda nº 780)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 666.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 666.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 545 (Emenda nº 781)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 546 (Emenda nº 804)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 80.000,00

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 90 10 1 D 80.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
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Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Reforma e

Aparelhamento de Unidades de Saúde em Marilac. (despesas de capital)

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4391 - Promoção e Execução de Ações de

Saúde (investimentos)

-------------------------------------

INCISO: 547 (Emenda nº 805)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 80.000,00

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 90 10 1 D 80.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Reforma e

Aparelhamento de Unidades de Saúde em Virginópolis. (despesas de capital)

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4391 - Promoção e Execução de Ações de

Saúde (investimentos)

---------------------------------------

INCISO: 548 (Emenda nº 806)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 80.000,00

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 90 10 1 D 80.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde - Reforma e

Aparelhamento de Unidades de Saúde em Nova Módica. (despesas de capital)

Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4391 - Promoção e Execução de Ações de

Saúde (investimentos)

--------------------------------

INCISO: 549 (Emenda nº 2)

4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

---------------------------------------

INCISO: 550 (Emenda nº 553)
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4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 260.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 260.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------

INCISO: 551 (Emenda nº 669)

4 291 10 301 706 4 468 0001 3 3 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Atenção à Saúde das Comunidades Indígenas e Quilombolas

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 552 (Emenda nº 319)

4 291 10 302 044 4 067 0001 3 3 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Assistência Hospitalar e Ambulatorial / Programação Pactuada

Integrada (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 553 (Subemenda nº 2 à Emenda nº 681)

4 291 10 302 044 4 308 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do Sistema

Único de Saúde - Pro-Hosp (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 554 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 681)
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4 291 10 302 044 4 457 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Construção da Unidade de Internação do Hospital Universitário da

Universidade Federal de Juiz de Fora (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 555 (Emenda nº 663)

4 291 10 302 706 4 107 0001 3 3 99 10 8 A 900.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Apoio Técnico e Financeiro à Implantação de Centros de Atenção

Psicossocial (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 556 (Emenda nº 705)

4 291 10 306 706 4 094 0001 3 3 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Estruturação e Operacionalização do Sistema de Vigilância

Alimentar e Nutricional - Sisvan - em Minas Gerais (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

--------------------------------------------

INCISO: 557 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 656)

4 381 26 782 057 1 158 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Desenvolvimento de

Transportes

Objeto do gasto: Adequação e Aumento da Capacidade Viária - Implantação da

Terceira Faixa na Rodovia Que Liga o Trecho de Iturama à Usina de Coruripe

(despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-----------------------------------------

INCISO: 558 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 653)

4 381 26 782 057 1 158 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Desenvolvimento de

Transportes

Objeto do gasto: Adequação e Aumento da Capacidade Viária - Implantação de

Duas Grandes Vias Estruturais, Com o Propósito de Facilitar o Acesso ao Município

de Poços de Caldas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

----------------------------------------

INCISO: 559 (Emenda nº 763)

4 461 09 272 702 7 029 0001 3 3 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Financeiro de Previdência

Objeto do gasto: Benefícios Previdenciários - Hidroex (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

INCISO: 560 (Emenda nº 618)

4 491 13 392 123 4 416 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Cultura

Objeto do gasto: Apoio a Projetos Culturais Via Fundo Estadual de Cultura

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.854 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.854/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que altera as

Leis n°s 11.396, de 6 de janeiro de 1994, que cria o Fundo de Fomento e
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Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais – Fundese –; 14.869,

de 16 de dezembro de 2003, que cria o Fundo de Parcerias Público-Privadas; 15.686,

de 20 de julho de 2005, que dispõe sobre o Fundo de Assistência ao Turismo –

Fastur –; 15.980, de 13 de janeiro de 2006, que cria o Fundo de Equalização do

Estado de Minas Gerais; e 15.981, de 16 de janeiro de 2006, que cria o Fundo de

Incentivo ao Desenvolvimento – Findes –, foi aprovado no 2° turno, na forma do

vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.854/2009

Altera as Leis nº 11.396, de 6 de janeiro de 1994; nº 13.848, de 19 de abril 2001; nº

14.689, de 16 de dezembro de 2003; nº 15.686, de 20 de julho de 2005; nº 15.980, de

13 de janeiro de 2006, e nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DO FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO

ESTADO DE MINAS GERAIS – FUNDESE

Art. 1º – Os incisos I e II do art. 2º, o inciso III e o § 3º do art. 3º, o “caput” do art. 4º,

o inciso XI do art. 5º, o “caput” do art. 6º, o art. 7º e o parágrafo único do art. 8º da Lei

nº 11.396, de 6 de janeiro de 1994, que cria o Fundo de Fomento e Desenvolvimento

Socioeconômico do Estado de Minas Gerais – Fundese –, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 2º – (...)

I – microempresas e empresas de pequeno porte que, em seu último exercício

fiscal, tenham apresentado receita bruta anual igual ou inferior aos valores fixados

para as respectivas categorias na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de

dezembro de 2006;

II – médias empresas e cooperativas, segundo critérios definidos em regulamento.
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Art. 3º – (...)

III – os retornos, relativos a principal e encargos, de financiamentos concedidos

com recursos do Fundo, excluídas as parcelas destinadas a outros fundos estaduais

e programas nas respectivas leis de instituição;

(...)

§ 3º – Serão transferidos mensalmente ao Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais S.A. – BDMG – 4% (quatro por cento) do total dos recursos resultantes de

retornos de financiamentos concedidos pelo Fundese, incluídos principal e encargos,

já deduzida a comissão do agente financeiro, os quais serão incorporados ao Banco

na forma de aumento de capital, para aplicação no Programa Estadual de Crédito

Popular, instituído pela Lei nº 12.647, de 21 de outubro de 1997.

(...)

Art. 4º – O Fundese, de duração indeterminada, exercerá a função de

financiamento, nos termos do inciso III do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 2006,

sem prejuízo do disposto nos §§ 1º e 3° do art. 3º desta lei, nas seguintes

modalidades:

(...)

Art. 5º – (...)

XI – o agente financeiro fica autorizado a renegociar prazos e formas de pagamento

de valores vincendos e vencidos, em conformidade com seus atos normativos,

podendo transigir nas penalidades previstas no inciso X;

(...)

Art. 6º – O gestor e agente financeiro do Fundese é o BDMG, que atuará também

como mandatário do Estado para os fins previstos nesta lei, com as atribuições

estabelecidas no art. 8º e nos incisos I e III do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de

2006, além de outras definidas nesta lei e em regulamento.

(...)

Art. 7º – Para efeito do disposto no parágrafo único do art. 16 da Lei Complementar

nº 91, de 2006, cabe à Secretaria de Estado de Fazenda a supervisão financeira do

gestor e do agente financeiro do Fundese no que se refere à elaboração da proposta

orçamentária e do cronograma financeiro de receita e despesa do Fundo.
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Art. 8º – (...)

Parágrafo único – As competências e atribuições do grupo coordenador são as

definidas no inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, e em

regulamento.”.

CAPÍTULO II

DOS RETORNOS DE FINANCIAMENTOS DOS EXTINTOS FUNDOS PROSAM,

SOMMA, FESB E FUNDEURB

Art. 2º – O inciso II do art. 3º da Lei nº 13.848, de 19 de abril de 2001, que extingue

o Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça –

Prosam –, o Fundo Somma, o Fundo Estadual de Saneamento Básico – Fesb – e o

Fundo de Desenvolvimento Urbano – Fundeurb –, autoriza a capitalização do Banco

de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG – e dá outras providências, passa

a vigorar com a redação que segue, ficando o artigo acrescido do seguinte parágrafo

único:

“Art. 3º – (...)

II – 90% (noventa por cento) dos retornos dos financiamentos contratados com os

beneficiários do Fundo e os respectivos encargos financeiros serão recebidos, a partir

da data de publicação desta lei, pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais

S.A. – BDMG – e mantidos em conta dessa instituição, vinculados a aumentos de

capital do Banco, a serem realizados semestralmente, até o primeiro semestre do

exercício de 2009;

(...)

Parágrafo único – A partir do segundo semestre do exercício de 2009, os recursos

provenientes dos retornos dos financiamentos serão destinados pelo Estado ao

Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento – Findes –, criado pela Lei nº 15.981, de 16

de janeiro de 2006.”.

Art. 3º – O inciso III do art. 4º da Lei nº 13.848, de 2001, passa a vigorar com a

redação que segue, ficando o artigo acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 4º – (...)

III – os valores relativos aos retornos de financiamentos contratados com os

beneficiários do Fundo, inclusive o retorno dos valores a liberar e os respectivos
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encargos financeiros, serão recebidos, a partir da data de publicação desta lei, pelo

BDMG e mantidos em conta dessa instituição, destinando-se a aumentos de capital

do Banco, a serem realizados semestralmente, até o primeiro semestre do exercício

de 2009.

Parágrafo único – A partir do segundo semestre do exercício de 2009, os recursos

provenientes dos retornos dos financiamentos serão destinados pelo Estado ao

Findes.”.

Art. 4º – O art. 5º da Lei nº 13.848, de 2001, fica acrescido do seguinte § 2º,

passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º, com a redação que segue:

“Art. 5º – (...)

§ 1º – Os recursos eventualmente excedentes, após o cumprimento do disposto nos

incisos I e II deste artigo, até o primeiro semestre do exercício de 2009, serão

repassados ao BDMG e destinados ao aumento semestral do capital social do Banco

e vinculados a financiamentos compatíveis com os objetivos do Fundo extinto.

§ 2º – A partir do segundo semestre do exercício de 2009, os recursos provenientes

dos retornos dos financiamentos serão destinados pelo Estado ao Findes.”.

Art. 5º – O inciso III do art. 6º da Lei nº 13.848, de 2001, passa a vigorar com a

redação que segue, ficando o artigo acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 6º – (...)

III – os valores relativos aos retornos de financiamentos contratados com os

beneficiários do Fundo, inclusive o retorno dos valores a liberar e os respectivos

encargos financeiros, serão recebidos, a partir da data de publicação desta lei, pelo

BDMG e mantidos em conta dessa instituição, destinando-se a aumentos de capital

do Banco, a serem realizados semestralmente, até o primeiro semestre do exercício

de 2009.

Parágrafo único – A partir do segundo semestre do exercício de 2009, os recursos

provenientes dos retornos dos financiamentos serão destinados pelo Estado ao

Findes.”.

Art. 6º – O art. 7º da Lei nº 13.848, de 2001, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 7º – Fica o Estado autorizado a promover aumentos do capital social do BDMG
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e a sua integralização nos valores destinados para essa finalidade e mantidos em

conta para aumento de capital no agente financeiro dos Fundos extintos, na forma do

inciso II e parágrafo único do art. 3º, do inciso III e parágrafo único do art. 4º, dos §§

1º e 2º do art. 5º e do inciso III e parágrafo único do art. 6º desta lei.”.

CAPÍTULO III

DO FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS

GERAIS

Art. 7º – Os arts. 1º, 5º e 6º, o inciso II e os §§ 1º e 2º do art. 3º, o “caput” e o § 2º

do art. 7º, o parágrafo único do art. 8º e o art. 10 da Lei nº 14.869, de 16 de dezembro

de 2003, que cria o Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas Gerais,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica criado o Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas

Gerais, entidade contábil destinada a dar sustentação financeira ao Programa

Estadual de Parcerias Público-Privadas, que desempenhará as funções programática

e de garantia, nos termos dos incisos I e V do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de

19 de janeiro de 2006.

§ 1º – Serão destacadas no orçamento do Fundo, por meio de programas

específicos, as parcelas destinadas a cada uma das funções descritas no “caput”.

§ 2º – O prazo de vigência do Fundo é de quarenta anos contados da data de

publicação desta lei.

§ 3º – Ressalvado o disposto nos incisos I, III e V do art. 18 da Lei Complementar nº

91, de 2006, a extinção do Fundo ficará condicionada à existência de autorização

legislativa específica.

§ 4º – Na hipótese de extinção do Fundo, o saldo apurado será absorvido pelo

Tesouro do Estado, ressalvados os valores destinados ao pagamento das operações

ainda vigentes no exercício fiscal correspondente, assim como os valores destinados

à função de garantia do Fundo, os quais serão administrados pelo agente financeiro

relacionado às operações.

(...)

Art. 3º – (...)

II – os rendimentos provenientes de depósitos bancários e aplicações financeiras do
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Fundo, em que os recursos estejam de posse do depositário do Fundo, nos termos do

art. 17 da Lei Complementar nº 91, de 2006;

(...)

§ 1º – Para o exercício da função de garantia, os recursos financeiros do Fundo que

estejam em poder do agente financeiro, na qualidade de depositário, serão mantidos

em conta vinculada, em instituição financeira credenciada pela Secretaria de Estado

de Fazenda.

§ 2º – O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual recursos para o pagamento integral

ou parcial de serviço e amortização de dívidas contraídas pelo Estado em operações

de crédito interna ou externa destinadas ao Fundo, sem prejuízo da execução de

seus programas e na forma do regulamento.

(...)

Art. 5º – Os recursos e bens patrimoniais associados à função de garantia do Fundo

poderão ser depositados em conta vinculada ao agente financeiro ou em instituição

financeira, qualificados como depositários dos recursos do Fundo, especialmente

designados nos termos da legislação vigente.

§ 1º – Poderá ser prevista, no edital e contrato respectivos, a possibilidade de o

parceiro privado designar depositário específico para a operação.

§ 2º – Os prazos, as condições e os procedimentos necessários para a liberação

dos recursos e bens patrimoniais destinados à concessão de garantia serão definidos

no edital e no contrato de parceria público-privada firmado nos termos da lei.

§ 3º – Na hipótese prevista no § 1º, o depositário assumirá, por instrumento

contratual próprio, a responsabilidade pela liberação dos recursos nele depositados,

observados os critérios estabelecidos no § 2º, devendo o parceiro privado arcar com

o ônus decorrente da atuação do depositário.

§ 4º – Para fins da função de garantia, a contrapartida do beneficiário será a

comprovação da realização dos investimentos necessários, bem como o cumprimento

das obrigações previstas no contrato de parceria público-privada.

§ 5º – O superávit financeiro global da parcela pertencente ao Fundo destinada à

função de garantia, apurado ao término de cada exercício fiscal, poderá ser utilizada

nos exercícios seguintes, observado o disposto no § 6º.
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§ 6º – A quitação, por qualquer meio, das parcelas devidas ao parceiro privado

resultará na exoneração proporcional do montante destinado à garantia do respectivo

contrato.

§ 7º – A eventual discussão administrativa ou judicial do contrato de parceria

público-privada suspenderá, em relação à parcela controversa, a execução da

garantia em favor do parceiro privado.

§ 8º – Na hipótese prevista no § 6º, resolvida a discussão, os valores

eventualmente devidos ao parceiro privado serão corrigidos até a data do efetivo

pagamento, observando–se os índices adotados no contrato respectivo.

Art. 6º – Sem prejuízo da função de garantia, o Fundo fará, conforme registro

orçamentário específico, o pagamento dos contratos celebrados no âmbito do

Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas.

§ 1º – As condições e o prazo para o pagamento serão estabelecidos nos contratos

respectivos, firmados nos termos da lei.

§ 2º – Para fins da função programática, a contrapartida do beneficiário será a

comprovação da realização dos investimentos necessários, bem como o cumprimento

das obrigações previstas no contrato de parceria público-privada.

§ 3º – As despesas associadas à função programática do Fundo poderão ser

alocadas diretamente no orçamento do órgão ou entidade responsável pela operação

ou projeto realizados no âmbito do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas.

Art. 7º – O gestor do Fundo é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico, e o agente financeiro é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais

S.A. – BDMG –, com as atribuições estabelecidas na Lei Complementar nº 91, de

2006, podendo este último vir a ser substituído por outra entidade que exerça a

função de garantia.

(...)

§ 2º – As disponibilidades financeiras em poder do agente financeiro ou de

instituições financeiras qualificadas como depositárias de recursos do Fundo serão

mantidas em fundos financeiros exclusivos, regulados pela Comissão de Valores

Mobiliários – CVM.

(...)
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Art. 8º – (...)

Parágrafo único – O grupo coordenador do Fundo, além das atribuições previstas

na Lei Complementar nº 91, de 2006, emitirá parecer sobre a viabilidade e a

oportunidade de aprovação dos contratos de parcerias público-privadas, na forma de

regulamento.

(...)

Art. 10 – Considera-se agente executor do Fundo o órgão ou a entidade da

administração estadual responsável por operação ou projeto realizados no âmbito do

Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas.

Parágrafo único – O agente executor, no âmbito da função programática do Fundo,

poderá ser o responsável pela ordenação das despesas necessárias ao

desenvolvimento de suas atribuições e, nessa condição, responderá pela

movimentação dos recursos e pela correspondente prestação de contas, observado o

disposto no § 3° do art. 5º.”.

CAPÍTULO IV

DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO – FASTUR

Art. 8º – O “caput” do art. 1º, o art. 4º, o “caput” do art. 5º e os arts. 6º, 8°, 11 e 12

da Lei nº 15.686, de 20 de julho de 2005, que dispõe sobre o Fundo de Assistência

ao Turismo – Fastur –, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – O Fundo de Assistência ao Turismo – Fastur –, a que se refere o inciso VI

do art. 243 da Constituição do Estado, criado pela Lei nº 11.520, de 13 de julho de

1994, passa a reger-se por esta lei, observado o disposto na Lei Complementar nº 91,

de 19 de janeiro de 2006.

(...)

Art. 4º – São recursos dos Fastur:

I – até 2% (dois por cento) do total dos recursos resultantes de retornos de

financiamentos concedidos no âmbito do Fundese até o final do exercício fiscal de

2011, incluídos principal e encargos e deduzida a comissão do agente financeiro,

excetuada a hipótese prevista no inciso VI deste artigo;

II – retornos de benefícios fiscais concedidos por meio de lei, com base no

parágrafo único do art. 243 da Constituição do Estado;



____________________________________________________________________________
2785

III – receitas provenientes da cobrança de taxas e emolumentos pelo exercício das

responsabilidades do Estado no setor de turismo;

IV – retornos do principal e encargos dos financiamentos com recursos deste

Fundo;

V – os recursos provenientes de operação de crédito interna e externa firmada pelo

Estado e que venham ser destinadas a este Fundo;

VI – os recursos resultantes de retornos de financiamentos concedidos no âmbito

do Programa Fundese/Estrada Real, de que trata o Decreto n° 43.539, de 21 de

agosto de 2003, incluídos principal e encargos e deduzida a comissão do agente

financeiro;

VII – outros recursos previstos na Lei Orçamentária Anual.

§ 1º – Dos recursos definidos no inciso I deste artigo, pelo menos 50% (cinquenta

por cento) serão aplicados no financiamento de empreendimentos localizados em

Municípios que compõem a área da Estrada Real.

§ 2º – O Fastur transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagamento de

serviço de dívida de operação de crédito contraída pelo Estado e destinada ao Fundo,

na forma definida em regulamento.

§ 3º – O superávit financeiro do Fastur, apurado no término de cada exercício fiscal,

será mantido em seu patrimônio, podendo ser utilizado nos exercícios seguintes.

§ 4º – Os direitos creditórios decorrentes dos contratos de financiamento em vigor,

firmados no âmbito do Programa Fundese/Estrada Real, serão incorporados ao

Fastur, a partir da data de publicação desta lei.

Art. 5º – O Fastur, de duração indeterminada, exercerá a função de financiamento,

nos termos do inciso III do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 2006, sem prejuízo

do disposto no § 2º da art. 4º desta lei.

(...)

Art. 6º – Os recursos do Fundo serão utilizados no financiamento de inversões fixas

e de capital de giro, em projetos de comprovada viabilidade técnica e econômico-

financeira, estando as operações sujeitas às seguintes condições gerais:

I – o valor do financiamento não poderá ultrapassar 80% (oitenta por cento) do

investimento global previsto;
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II – a contrapartida com recursos próprios do beneficiário será de, no mínimo, 20%

(vinte por cento) do investimento global previsto;

III – os financiamentos terão prazo total, incluídos os períodos de carência e de

amortização, de, no máximo, cento e vinte meses, observadas a modalidade do

financiamento e a capacidade de pagamento do projeto;

IV – os encargos serão compostos por índice de preços ou taxa financeira e juros

de até 12% a.a. (doze por cento ao ano), ficando autorizada a sua dispensa ou

aplicação de redutor, nos termos do regulamento;

V – serão exigidas garantias, nos termos do regulamento.

Parágrafo único – O regulamento do Fundo estabelecerá procedimentos e

requisitos para o recebimento das solicitações de financiamento, para o

enquadramento e aprovação das operações com recursos do Fundo.

(...)

Art. 8° – O descumprimento de cláusula do contrato de financiamento com recursos

do Fundo sujeita o beneficiário ao pagamento de multa e juros moratórios bem como

à suspensão ou ao cancelamento de parcelas a liberar e à devolução dos recursos

transferidos, conforme dispuser o regulamento, sem prejuízo das sanções cíveis,

penais e administrativas aplicáveis.

(...)

Art. 11 – O órgão gestor do Fastur é a Secretaria de Estado de Turismo, com as

atribuições estabelecidas no art. 8º e no inciso I do art. 9º da Lei Complementar nº 91,

de 2006, além de outras definidas no regulamento.

Art. 12 – Para efeito do disposto no parágrafo único do art. 16 da Lei Complementar

nº 91, de 2006, cabe à Secretaria de Estado de Fazenda a supervisão financeira do

gestor e do agente financeiro do Fastur, no que se refere à elaboração de sua

proposta orçamentária e do cronograma financeiro da receita e da despesa.”.

Art. 9° – O “caput” do art. 7º da Lei nº 15.686, de  2005, passa a vigorar com a

seguinte redação e fica acrescido do inciso V a seguir:

“Art. 7º – O agente financeiro do Fastur é o Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais S.A. – BDMG –, com as atribuições estabelecidas no art. 8° e no inciso III do

art. 9° da Lei Complementar n° 91, de 2006, e as se guintes, além de outras
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estabelecidas nesta lei e no regulamento:

(...)

V – renegociar prazos e formas de pagamento de valores vincendos e vencidos em

conformidade com seus atos normativos, podendo inclusive transigir das penalidades

previstas.”.

Art. 10 – Os incisos do “caput” do art. 9º da Lei nº 15.686, de 2005, passam a

vigorar com a seguinte redação, e o artigo fica acrescido do parágrafo único a seguir:

“Art. 9º – (...)

I – comissão de 3% a.a. (três por cento ao ano), incluída na taxa de juros;

II – tarifa de abertura de crédito equivalente a 1% (um por cento) do valor do

financiamento, descontada na liberação da primeira parcela ou da parcela única.

Parágrafo único – Fica o BDMG autorizado a cobrar do beneficiário as despesas

relativas à avaliação de garantias.”.

Art. 11 – O inciso VII do “caput” e o parágrafo único do art. 13 da Lei nº 15.686, de

2005, passam a vigorar com a seguinte redação, e o “caput fica acrescido do inciso

VIII a seguir:

“Art. 13 – (...)

VII – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – Codemig –;

VIII – Companhia Mineira de Promoções – Prominas.

Parágrafo único – As competências e atribuições do grupo coordenador serão

definidas em regulamento, observadas as normas aplicáveis, especialmente aquelas

definidas no inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006.”.

Art. 12 – O art. 17 da Lei nº 15.686, de 2005, fica acrescido dos seguintes §§ 1º e

2º:

“Art. 17 – (...)

§ 1º – O programa Fundese/Estrada Real, de que trata o Decreto nº 43.539, de

2003, será extinto, ficando seu patrimônio incorporado ao Fastur, incluídos os direitos

creditórios decorrentes dos contratos de financiamento em vigor, assim como suas

obrigações de liberação.

§ 2º – O regulamento definirá a data de revogação do Decreto n° 43.539, de 2003,

e demais normas relativas ao Programa Fundese/Estrada Real, assim como as
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regras de transição a serem aplicadas às operações em análise, aprovadas ou

contratadas com seus recursos.”.

CAPÍTULO V

DO FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 13 – O art. 1º da Lei nº 15.980, de 13 de janeiro de 2006, que cria o Fundo de

Equalização do Estado de Minas Gerais, fica acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 1º – (...)

Parágrafo único – O Fundo exercerá a função de financiamento e de garantia, nos

termos dos incisos III e IV do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de

2006.”.

Art. 14 – Os §§ 1º e 3º do art. 3º, o inciso I do art. 4º, o inciso III do art. 5º, os §§ 1°,

2° e 3° e o inciso I do § 4° do art. 8º, o “caput” do art. 9º e o § 2° do art. 10 da Lei nº

15.980, de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º – (...)

§ 1º – O prazo para a contratação de operações no âmbito do Fundo é de oito anos

contados da data da publicação desta lei, podendo ser prorrogado por ato do Poder

Executivo, uma única vez, por quatro anos, com base no desempenho do Fundo e na

sua disponibilidade financeira.

(...)

§ 3° – Os recursos necessários à equalização serão liberados à empresa

beneficiária ou ao depositário na forma de financiamento reembolsável.

Art. 4º – (...)

I – equalização o ato de tornar os encargos cobrados no contrato-referência

equivalentes até o limite do menor encargo vigente no País, na data de

enquadramento da operação, a critério do grupo coordenador do Fundo, observado o

disposto na Lei Federal nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

(...)

Art. 5º – (...)

III – os provenientes de operação de crédito interna ou externa, destinada ao

Fundo, de que o Estado seja mutuário.

(...)
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Art. 8º – (...)

§ 1º – As competências e as atribuições do gestor e do agente financeiro são as

estabelecidas em regulamento, observadas as disposições da Lei Complementar nº

91, de 2006.

§ 2º – O agente financeiro atuará como depositário de recursos do Fundo e como

mandatário do Estado para contratar operações de financiamento com recursos do

Fundo e para efetuar cobranças em todas as instâncias.

§ 3º – A remuneração do agente financeiro, a cargo do Fundo, será de:

I – no mínimo, 1,5% (um vírgula cinco por cento) e, no máximo, 3,5% (três vírgula

cinco por cento) do valor de cada parcela do financiamento, dela descontada no ato

de sua liberação, a título de remuneração por serviços prestados;

II – no exercício da função de garantia, até 3% (três por cento) do valor do

financiamento do contrato-referência, aplicável apenas no caso daquele contrato ter

sido firmado com o BDMG, a título de taxa de risco por inadimplência, observados o

inciso II do “caput” e os §§ 2° e 3° do art. 3°.

§ 4º – (...)

I – cobrar do beneficiário tarifa de abertura de crédito, no valor de até 1% (um por

cento) do valor do financiamento, assim como as despesas relativas à avaliação de

garantias, observados os seus atos normativos internos;

(...)

Art. 9º – Compete à Secretaria de Estado de Fazenda a supervisão financeira do

gestor e do agente financeiro, especialmente no que se refere a:

(...)

Art. 10 – (...)

§ 2º – As competências e as atribuições do grupo coordenador são as definidas no

inciso II do art. 9° da Lei Complementar nº 91, de 2006, e em regulamento,

observadas as normas aplicáveis.”.

CAPÍTULO VI

FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO – FINDES

Art. 15 – O § 2° do art. 1º, os incisos IV e V do a rt. 2º, o “caput” e o inciso III do art.

4°, os arts. 7° e 8° e o parágrafo único do art. 11  da Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de
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2006, que cria o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento – Findes –, passam a

vigorar com a seguinte redação,

“Art. 1º – (...)

§ 2º – O prazo para a contratação de financiamento no âmbito do Findes será de

onze anos contados da data de publicação desta lei, podendo ser prorrogado por ato

do Poder Executivo, uma única vez, pelo período máximo de quatro anos, com base

na avaliação de desempenho do Fundo.

Art. 2º – (...)

IV – empresa comercial ou de serviços, para a realização de investimentos e gastos

relacionados com o fornecimento de insumos ou a prestação de serviços a empresa

instalada ou em processo de instalação no Estado;

V – empresa de serviço, inclusive concessionária de serviços públicos, para a

execução de projeto de investimento relativo à implantação, expansão, modernização

ou relocalização de empreendimento caracterizado como relevante para a expansão

e a modernização da infraestrutura do Estado e de sua rede de serviços;

(...)

Art. 4º – O Findes, de duração indeterminada, exercerá a função de financiamento

ou de garantia, nos termos dos incisos III e IV do art. 3º da Lei Complementar nº 91,

de 2006, observadas as disposições específicas estabelecidas em cada programa e

sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 3º desta lei, podendo os seus recursos ser

aplicados nas seguintes modalidades:

(...)

III – substituição de passivo oneroso de empreendimento em fase de recuperação

ou de reativação, condicionada à aprovação de seu plano de recuperação pelo grupo

coordenador do Findes, por unanimidade.

(...)

Art. 7º – O gestor do Findes é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico, com as atribuições definidas no art. 8º e no inciso I do art. 9º da Lei

Complementar nº 91, de 2006, e em regulamento.

Art. 8º – O BDMG é o agente financeiro do Findes e o mandatário do Estado para

contratar as operações de financiamento e para efetuar a cobrança dos créditos



____________________________________________________________________________
2791

concedidos em todas as instâncias, com as atribuições definidas no art. 8º e no inciso

III do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, além de outras definidas nesta lei e

em regulamento.

§ 1º – O agente financeiro receberá, como remuneração por serviços prestados,

comissão de, no mínimo, 2% a.a. (dois por cento ao ano) e, no máximo, 4% a.a.

(quatro por cento ao ano), incluída na taxa de juros de que trata a alínea "b" do inciso

II do art. 6º desta lei, ou comissão de, no mínimo, 1,5% (um vírgula cinco por cento)

e, no máximo, 3,5% (três vírgula cinco por cento), descontada de cada parcela

liberada, de acordo com o estabelecido no regulamento dos programas.

§ 2º – Fica o BDMG autorizado a cobrar do beneficiário tarifa de abertura de crédito,

no valor de até 1% (um por cento) do valor do financiamento, bem como as despesas

relativas à avaliação de garantias.

§ 3° – No exercício da função de garantia, poderá o  BDMG figurar como depositário

dos recursos do Findes.

(...)

Art. 11 – (...)

Parágrafo único – As atribuições e competências do grupo coordenador são as

estabelecidas no inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, e em

regulamento.”.

Art. 16 – O “caput” do art. 3º da Lei nº 15.981, de 2006, fica acrescido dos incisos VI

e VII a seguir, e o § 2° do artigo passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º – (...)

VI – 90% dos valores provenientes dos retornos dos financiamentos contratados

com os beneficiários do Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões

Arrudas e Onça – Prosam –, a partir do segundo semestre do exercício de 2009;

VII – os valores relativos aos retornos de financiamentos contratados com os

beneficiários dos seguintes fundos, a partir do segundo semestre do exercício de

2009:

a) Fundo Somma;

b) Fundo Estadual de Saneamento Básico – Fesb –;

c) Fundo de Desenvolvimento Urbano – Fundeurb.
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(...)

§ 2º – O superávit financeiro do Findes, apurado no término de cada exercício

fiscal, será mantido em seu patrimônio, podendo ser transferido para outro fundo, nos

termos do art. 15 da Lei Complementar n° 91, de 200 6.”.

Art. 17 – O art. 5º da Lei nº 15.981, de 2006, fica acrescido do seguinte § 2º,

renumerando-se o seu parágrafo único como § 1º:

“Art. 5º – (...)

§ 2º – O descumprimento de cláusula do contrato de financiamento com recursos

do Fundo sujeita o beneficiário ao pagamento de multa e juros moratórios bem como

à suspensão ou ao cancelamento de parcelas a liberar e à devolução dos recursos

transferidos, conforme dispuser o regulamento, sem prejuízo das sanções cíveis,

penais e administrativas aplicáveis.”.

Art. 18 – O “caput” do art. 9º da Lei nº 15.981, de 2006, fica acrescido do inciso VI a

seguir, e o § 1° do artigo passa a vigorar com a se guinte redação:

“Art. 9º – (...)

VI – debitar ao Fundo as despesas incorridas com auditoria de carteira, necessárias

ao exercício da função de garantia.

§ 1º – Havendo a alienação de bens dados em pagamento, nos termos do inciso IV

do “caput”, o BDMG poderá debitar, dos valores resultantes das alienações a serem

transferidos ao Fundo, os gastos relativos a procedimentos judiciais, a título de

ressarcimento.”.

Art. 19 – Ficam revogados os incisos IV e V e o parágrafo 2º do art. 3º da Lei nº

11.396, de 1994, e o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 15.686, de 2005.

Art. 20 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2009.

Ana Maria Resende, Presidente - João Leite, relator - Mauri Torres.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.864 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.864/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a

Lei n° 18.017, de 8 de janeiro de 2009, que institu i a Gratificação Complementar de

Produtividade - GCP -, na carreira da Advocacia Pública do Estado, foi aprovado com
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as Emendas n°s 2 e 3 apresentadas ao projeto no 2° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.864/2009

Dá nova redação ao § 4° do art. 1° da Lei n° 18.017 , de 8 de janeiro de 2009, que

institui a Gratificação Complementar de Produtividade na carreira da Advocacia

Pública do Estado, autoriza o Poder Executivo a transferir à Companhia de Habitação

do Estado de Minas Gerais créditos oriundos da liquidação da Caixa Econômica do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O § 4° do art. 1° da Lei n° 18.017, de 8 de janeiro de 2009, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 1° - (...)

§ 4° - Quando os honorários devidos em função do ra teio mensal, por Procurador

do Estado, forem superiores ao valor bruto de R$5.000,00 (cinco mil reais), o valor

excedente, até o limite que corresponder a R$300,00 (trezentos reais) brutos por

Procurador do Estado que tenha recebido honorários no mês, permanecerá em conta

bancária específica, nos termos do regulamento.”.

Art. 2° - Para fins de aplicação do parágrafo único  do art. 26 da Lei Complementar

n° 81, de 10 de agosto de 2004, com relação ao disp osto no inciso VII do mesmo

artigo e no art. 1° da Lei 18.017, de 8 de janeiro de 2009, será observado o limitador

de 0,6 (seis décimos), nos termos de regulamento.

Art. 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a trans ferir à Companhia de Habitação

do Estado de Minas Gerais - Cohab-MG -, sob a forma de aporte de capital, os

créditos oriundos do Contrato de Cessão de Crédito celebrado, em 30 de abril de

1984, entre a Cohab-MG e a Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais -

MinasCaixa -, transferidos ao Estado em decorrência da liquidação da MinasCaixa.

Parágrafo único - Em decorrência da transação a que se refere o “caput”, fica o
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Poder Executivo autorizado a remir as dívidas reconhecidas pela Cohab-MG, relativas

ao recebimento de crédito, provenientes das correspondentes operações de

financiamento habitacional.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2009.

Ana Maria Resende, Presidente - João Leite, relator - Mauri Torres.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.880 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.880/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Coimbra o imóvel que especifica, foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.880/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Coimbra o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Coimbra imóvel

com área de 23.000m² (vinte e três mil metros quadrados), situado no lugar

denominado Sítio da Represa de São Sebastião, naquele Município, registrado sob o

n° 11.861, no Livro 2, no Cartório de Registro de I móveis da Comarca de Viçosa.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

casas populares e de uma creche.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2009.
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Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.899 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.899/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a

destinação do imóvel de que trata a Lei n° 17.443, de 17 de abril de 2008, e dá outra

providência, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.899/2009

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei n° 17.443, de 17 de abril de 2008,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Barbacena o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O imóvel de que trata a Lei n° 17.443, de  17 de abril de 2008, passa a

destinar-se à instalação de órgãos e entidades municipais.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere este artigo reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da publicação desta lei, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no “caput”.

Art. 2° – Fica revogado o art. 2° da Lei n° 17.443,  de 2008.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2009.

Ana Maria Resende, Presidente - João Leite, relator - Mauri Torres.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.938 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.938/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária –

Incra – o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.938/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma

Agrária – Incra – o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Instituto Nacional de

Colonização e Reforma Agrária – Incra – o imóvel denominado Fazenda Vereda

Funda, com área de 4.906,6647ha (quatro mil novecentos e seis vírgula seis mil

seiscentos e quarenta e sete hectares), situado no Município de Rio Pardo de Minas,

registrado sob o n° 4.030, no Livro 2-RG, no Cartór io de Registro de Imóveis da

Comarca de Rio Pardo de Minas.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao assentamento

de trabalhadores rurais.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Júlio, relator - João Leite - Mauri Torres.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.959 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.959/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a

Lei n° 13.408, de 21 de dezembro de 1999, que dispõ e sobre a denominação de

estabelecimento, instituição e próprio público do Estado, foi aprovado nos turnos

regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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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 N° 3.959/2009

Altera o art. 2° da Lei n° 13.408, de 21 de dezembr o de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O “caput” do art. 2° da Lei n° 13.408, de  21 de dezembro de 1999, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° – A escolha da denominação de que trata es ta lei recairá em nome de

pessoa falecida que se tenha destacado por suas notórias qualidades e por

relevantes serviços prestados à coletividade ou em evento de valor histórico,

efeméride, acidente geográfico ou outras referências às tradições históricas e

culturais do Estado.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2009.

Ana Maria Resende, Presidente - João Leite, relator - Mauri Torres.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.971 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.971/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Itueta o imóvel que especifica, foi aprovado

no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.971/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itueta o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itueta imóvel
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com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado na Rua Santo Antônio,

s/n°, Distrito de Quatituba, registrado sob o n° 3. 242, a fls. 15v do Livro 3-B, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Resplendor.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de escola municipal e à construção de edificação para abrigar o Programa Pró-

Infância.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Júlio, relator - João Leite - Mauri Torres.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.975 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.975/2009, de autoria do Governador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar à Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - o imóvel

que especifica, foi aprovado no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.975/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar à Universidade do Estado de Minas Gerais -

Uemg - o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Universidade do Estado de

Minas Gerais - Uemg - imóvel com área de 322.208m² (trezentos e vinte e dois mil

duzentos e oito metros quadrados), conforme descrição constante no Anexo desta lei,

a ser desmembrado de uma área total de 436.165,23m2 (quatrocentos e trinta e seis

mil cento e sessenta e cinco vírgula vinte e três metros quadrados), situado na Rua
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Luiz Delben, no Bairro Roman, no Município de Barbacena, registrado sob o nº 4.415,

no Livro 3, no Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de

Barbacena.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção do

“campus” da Uemg no Município de Barbacena.

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 Comissões, 18 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Júlio, relator - João Leite - Mauri Torres.

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2009)

A área a ser doada tem a seguinte descrição: partindo-se do ponto “A”, nas

margens da Rua Luiz Delben (coordenadas planas de 7650975,57N e 626509,30L),

segue-se com azimute de 294°47’, por 404,36m (quatr ocentos e quatro vírgula trinta e

seis metros), até o ponto “B” (coordenadas planas de 7651144,83N e 626142,02L),

na cerca de arame, confrontando com a Fazenda Regional – Sericícola; daí segue-se

por esta cerca de arame com azimute de 327°06’, por  403,31m (quatrocentos e três

vírgula trinta e um metros), confrontando com herdeiros de Amílcar Savassi, até o

limite de confrontações de herdeiros de Amílcar Savassi com herdeiros de D. Dutra;

daí segue-se por cerca de arame, em linhas quebradas, azimute inicial de 74°03’, por

173,35m (cento e setenta e três vírgula trinta e cinco metros), mais 163,65m (cento e

sessenta e três vírgula sessenta e cinco metros), confrontando com herdeiros de D.

Dutra, até o limite de confrontações de herdeiros de D. Dutra com fundos das

residências da Rua Tancredo Esteves; daí segue-se pelos fundos das referidas

residências com azimute de 122°38’, por 796,50m (se tecentos e noventa e seis

vírgula cinquenta metros), confrontando com fundos das residências das Ruas

Tancredo Esteves, Acre e Dário de Oliveira Lima, até as margens da Av. Amílcar

Savassi; daí segue-se pelas margens da referida avenida com azimute de 215°03’,

por 48,86m (quarenta e oito vírgula oitenta e seis metros), mais 9,37m (nove vírgula
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trinta e sete metros), mais 287,52m (duzentos e oitenta e sete vírgula cinquenta e

dois metros), mais 7,85m (sete vírgula oitenta e cinco metros), até o entroncamento

com a Rua Luiz Delben; daí segue-se pela Rua Luiz Delben, por 116,49m (cento e

dezesseis vírgula quarenta e nove metros), mais 106,78m (cento e seis vírgula

setenta e oito metros), até o ponto “A”, onde teve início esta descrição, totalizando

área de 322.208m² (trezentos e vinte e dois mil duzentos e oito metros quadrados).

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.976 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.976/2009, de autoria do Presi dente do Tribunal de Justiça do

Estado, que dispõe sobre a revisão dos valores do subsídio mensal dos integrantes

do Poder Judiciário do Estado, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.976/2009

Reajusta os valores do subsídio mensal dos membros do Poder Judiciário do

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Os valores do subsídio mensal dos membros  do Poder Judiciário do

Estado, estabelecidos na Lei n° 16.114, de 18 de ma io de 2006, ficam reajustados

em:

I -  5% (cinco por cento), a partir de 1° de setembr o de 2009;

II - 3,88% (três vírgula oitenta e oito por cento), a partir de 1° de fevereiro de 2010.

Art. 2° - As despesas resultantes da aplicação dest a lei correrão à conta das

dotações orçamentárias consignadas ao Poder Judiciário do Estado.

Art. 3° - A implementação do disposto nesta lei obs ervará o previsto no art. 169 da

Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar federal n°

101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - Juninho Araújo, relator - João Leite - Luiz

Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.977 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.977/2009, de autoria do Procu rador-Geral de Justiça, que

dispõe sobre a revisão dos valores do subsídio mensal dos membros do Ministério

Público do Estado, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.977/2009

Reajusta os valores do subsídio mensal dos membros do Ministério Público do

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Os valores do subsídio mensal dos membros  do Ministério Público do

Estado, estabelecidos na Lei n° 16.079, de 26 de ab ril de 2006, ficam reajustados em:

I -  5% (cinco por cento), a partir de 1° de setembr o de 2009;

II - 3,88% (três vírgula oitenta e oito por cento), a partir de 1° de fevereiro de 2010.

Art. 2° - As despesas resultantes da aplicação dest a lei correrão à conta das

dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público do Estado.

Art. 3° - A implementação do disposto nesta lei obs ervará o previsto no art. 169 da

Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar federal n°

101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - Juninho Araújo, relator - João Leite - Luiz

Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.005 /2009
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.005/2009, de autoria do Presi dente do Tribunal de Contas do

Estado, que dispõe sobre a fixação do subsídio do Procurador do Ministério Público

junto ao Tribunal de Contas do Estado e dá outras providências, foi aprovado nos

turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.005/2009

Estabelece o subsídio do Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de

Contas do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O subsídio mensal do Procurador do Minist ério Público junto ao Tribunal de

Contas do Estado é de:

I -  R$23.216,81 (vinte e três mil duzentos e dezesseis reais e oitenta e um

centavos), a partir de 1° de setembro de 2009;

II - R$24.117,62 (vinte e quatro mil cento e dezessete reais e sessenta e dois

centavos), a partir de 1° de fevereiro de 2010.

Art. 2° - A fixação em parcela única dos subsídios de que trata esta lei não impede

o pagamento de parcelas de caráter indenizatório.

Art. 3° - As despesas decorrentes da aplicação dest a lei correrão à conta das

dotações orçamentárias consignadas ao Tribunal de Contas do Estado.

Art. 4° - A implementação do disposto nesta lei obs ervará o previsto no art. 169 da

Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar federal n°

101, de 4 de maio de 2000.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - Juninho Araújo, relator - Luiz Humberto Carneiro

- João Leite.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.006 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.006/2009, de autoria do Presi dente do Tribunal de Contas do

Estado, que dispõe sobre a revisão do subsídio do Conselheiro e do Auditor do

Tribunal de Contas e dá outras providências, foi aprovado nos turnos regimentais, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.006/2009

Reajusta o subsídio dos Conselheiros e dos Auditores do Tribunal de Contas do

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O subsídio mensal dos Conselheiros e dos Auditores do Tribunal de Contas

do Estado fica reajustado em:

I -  5% (cinco por cento), a partir de 1° de setembr o de 2009;

II - 3,88% (três vírgula oitenta e oito por cento), a partir de 1° de fevereiro de 2010.

Art. 2° - A fixação em parcela única dos subsídios de que trata esta lei não impede

o pagamento de parcelas de caráter indenizatório.

Art. 3° - As despesas decorrentes da aplicação dest a lei correrão à conta das

dotações orçamentárias consignadas ao Tribunal de Contas do Estado.

Art. 4° - A implementação do disposto nesta lei obs ervará o previsto no art. 169 da

Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar federal n°

101, de 4 de maio de 2000.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - Juninho Araújo, relator - Luiz Humberto Carneiro

- João Leite.
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TRANSCRIÇÃO

MATÉRIA JORNALÍSTICA TRANSCRITA NOS ANAIS EM ATENÇÃO A

REQUERIMENTO DO DEPUTADO GIL PEREIRA

Moc perde seresteiro Nivaldo Maciel*

Cantor garantiu, junto ao presidente Costa e Silva, o asfaltamento da BR-135

Girleno Alencar

DA SUCURSAL

Montes Claros - O seresteiro Nivaldo Maciel Araújo, 89 anos, morreu ontem, em

Montes Claros, depois de ficar internado 40 dias, na Santa Casa, em tratamento por

causa de uma queda em sua casa. Ele entrou para a história da cidade por ter

conseguido, junto ao então presidente Artur da Costa e Silva, durante uma

apresentação no Palácio do Planalto, em Brasília, nos anos 1960, a pavimentação da

BR-135, que liga Montes Claros a Belo Horizonte. O sepultamento do corpo do

seresteiro será hoje, saindo da Igreja Matriz.

Durante o show do Grupo de Seresta João Chaves para o presidente, Nivaldo

Maciel improvisou, em uma das músicas, e pediu o asfaltamento da estrada. Costa e

Silva solicitou, então, ao diretor do grupo, Hermes de Paula, que mostrasse no mapa

qual era a rodovia. Sua esposa, Iolanda Costa e Silva, reforçou o pedido, e a obra foi

iniciada.

No dia 6 de abril, durante as comemorações dos 50 anos de criação da Sudene, em

Montes Claros, Nivaldo Maciel fez sua última apresentação pública, na presença do

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva; do vice-presidente José Alencar; do governador

Aécio Neves; e de 13 ministros e de 11 governadores nordestinos. Na ocasião, ele

entoou um “aboio”.

No ano passado, ele afirmou ao HOJE EM DIA que, se fosse necessário, repetiria a

ousadia de cantar para o presidente da República, pedindo o asfaltamento da

estrada. No entanto, no dia 6 de abril, o presidente Lula assinou a ordem de serviço

para a reforma dos 300 quilômetros da rodovia.

Um dos maiores fãs do seresteiro era o presidente Juscelino Kubitschek, que

esteve várias vezes em Montes Claros para participar de rodas de serestas.

Atualmente, o vice-presidente José Alencar, em suas visitas à cidade, sempre fazia
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questão de pedir ao amigo para cantar para ele.

A maestrina Clarice Maciel Chaves, filha de Nivaldo, disse, ontem, que ele morreu

ao meio-dia, segurando suas mãos e com muita tranquilidade. Casado com Sofia por

70 anos, o seresteiro teve 11 filhos, 29 netos e três bisnetos. Foi radialista, vereador

em Montes Claros por dois mandatos e secretário municipal de Agricultura. Ele

nasceu em 7 de fevereiro de 1920, na Fazenda Buritis, no distrito de São João da

Vereda, na zona rural de Montes Claros.

- Publicada no jornal “Hoje em Dia”, em 14/8/2009.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2009

ATA

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/12/2009

Às 20h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria

Resende e os Deputados Mauri Torres e João Leite (substituindo o Deputado

Ronaldo Magalhães, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Eros

Biondini. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Ana Maria Resende,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada

e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 262 e 900/2007, 2.935 e 3.429/2009 (Deputado Mauri

Torres); e 3.854, 3.864, 3.899 e 3.950/2009 (Deputado João Leite). Passa-se à 1ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 262 e 900/2007, 2.935 e 3.429/2009; 3.854, 3.864, 3.899 e

3.950/2009. A Presidência suspende os trabalhos. Reabertos os trabalhos com a

presença da Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e

Eros Biondini. A Presidência acusa o recebimento do Projeto de Lei Complementar nº

56/2009 e designa o Deputado Dalmo Ribeiro Silva como relator da matéria. Após

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei

Complementar nº 56/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião extraordinária de amanhã, às 9h30min, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2009.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Juninho Araújo - Luiz Humberto Carneiro.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.808 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.808/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011 –, foi

aprovado em turno único com as Emendas n°s 108, 166 a 168, 170, 171, 176, 179,

180, 183, 184, 188, 189, 191, 192, 198, 199, 201, 204, 206, 207, 213, 215, 218 a 222,

224 a 227, 230, 231, 233, 234, 236, 240, 241, 245, 256 a 258 e 260 a 316; com as

Subemendas n° 1 às Emendas n° s 16, 24, 40, 44, 51, 77, 78, 82, 83, 95, 97, 110, 120,

134, 147, 164, 165, 169, 173, 174, 177, 182, 185 a 187, 190, 193, 195 a 197, 200,

202, 203, 205, 208, 209, 211, 212, 216, 217, 223, 228, 232, 235, 237 a 239, 242 a

244, 246, 251 a 253, e com as Subemendas n°s 1 e 2 às Emendas n°s 175 e 194.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.808/2009

Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-

2011 –, para o exercício de 2010.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Esta lei dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental – PPAG 2008-2011 –, para o exercício de 2010, conforme dispõe o

art. 7° da Lei n° 17.347, de 16 de janeiro de 2008.

Art. 2° – Integram esta lei os Anexos I, II, III e IV, nos seguintes termos:

I –  o Anexo I contém os programas e as ações da administração pública

organizados pelas áreas de resultados definidas na Lei n° 17.007, de 28 de setembro

de 2007, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI –,

evidenciando os programas estruturadores, os programas associados e os programas
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especiais;

II – o Anexo II contém os programas e as ações da administração pública estadual

organizados por setor de governo, evidenciando os programas estruturadores, os

programas associados e os programas especiais;

III – o Anexo III contém o demonstrativo dos programas e ações incluídos e

excluídos, com a exposição sucinta dos motivos que justificam a alteração;

IV – o Anexo IV contém as alterações introduzidas no âmbito do Poder Legislativo a

serem incorporadas pelo Poder Executivo ao texto dos Anexos I e II desta lei.

§ 1° – Os Anexos I e II desta lei atualizam os Anex os I e II da Lei n° 17.347, de

2008, contendo as respectivas inclusões e alterações, qualitativas ou quantitativas,

efetuadas em programas, indicadores, ações e demais atributos.

§ 2° – Em atendimento ao disposto no § 1° do art. 7 ° da Lei n° 17.347, de 2008, os

demonstrativos de que tratam os incisos I e II deste artigo adotam uma perspectiva de

planejamento de quatro anos, especialmente no que diz respeito aos valores físicos e

financeiros das ações como referência permanente para a elaboração da Lei

Orçamentária Anual.

§ 3° – Os programas estruturadores contidos no Anex o I desta lei atualizam, no

âmbito do Poder Executivo, o Anexo de Prioridades e Metas para o exercício de 2010

a que se refere o art. 2° da Lei n° 18.313, de 6 de  agosto de 2009.

Art. 3° – Os Poderes Legislativo e Executivo efetua rão os ajustes necessários à

compatibilização do planejamento para o exercício de 2010 contido na revisão do

PPAG 2008-2011 e na Lei Orçamentária para o mesmo exercício.

Art. 4° – Serão realizadas em 2010, no âmbito do Po der Legislativo, audiências

públicas de avaliação dos resultados alcançados pelos programas estruturadores.

Art. 5° – O processo de revisão anual do PPAG inclu irá cursos prévios de

capacitação em planejamento e orçamento para os participantes das audiências

públicas regionalizadas, organizados pela Assembleia Legislativa do Estado em

parceria com órgãos e entidades do Poder Executivo.

Art. 6° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2009.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - João Leite.
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ANEXO IV

(a que se refere o inciso IV do art. 2º da Lei nº , de de de )

ÁREA DE RESULTADO: DEFESA SOCIAL

1 –

Programa: 004 – ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Ação nova: .... – OFERTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade Orçamentária: 1451 – SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Finalidade: Oferecer educação básica adequada aos adolescentes em cumprimento

de medida socioeducativa.

Produto: ALUNO ATENDIDO

Unidade de medida: ALUNO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual         10.544         54.100         10.544         54.100

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 54.100,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

2 –

Programa: 004 – ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Ação: 1205 – CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              3     28.675.000              0              0

Noroeste              1         10.000              1      9.000.000

Rio Doce              1          1.000              1      9.000.000

Sul de Minas              1         10.000              1      9.000.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 31.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3 –
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Programa: 004 – ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Ação: 4362 – APRIMORAMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DAS MEDIDAS DE

MEIO ABERTO

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central            200        323.600            200        338.600

Estadual          1.000        515.150          1.300        615.150

Mata             60        100.000             60        105.000

Norte de Minas             80        102.250             80        107.250

Rio Doce             60        100.000             60        105.000

Sul de Minas             80        112.000             80        117.000

Triângulo            120        147.000            120        152.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

4 –

Programa: 020 – EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL

Ação: 1081 – CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL (SETOP)

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba            300              0              0              0

Centro-Oeste            300      7.934.000              0              0

Estadual              0     44.900.000            600     33.333.000

Jequitinh/Mucuri 0        100.000            300     16.667.000

Norte de Minas              0      3.978.000              0              0

Triângulo            300              0              0              0

5 –
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Programa: 020 – EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL

Ação: 1191 – CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE

MONITORAMENTO DOS CONDENADOS EM REGIME EXTERNO

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central            682      3.000.000            682      3.000.000

Estadual 0 0          1.474     10.858.914

6 –

Programa: 020 – EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL

Ação: 1282 – CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM MODELO DE COGESTÃO OU

GESTÃO INDIRETA DE UNIDADES DE CUSTÓDIA

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central            150        608.000            200        635.360

Centro-Oeste             30        152.000             40        158.840

Mata             90        456.000            120        476.520

Sul de Minas             30        154.000             40        160.930

7 –

Programa: 020 – EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL

Ação: 1325 – CONTRATAÇÃO DE CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO DE

UNIDADES PRISIONAIS VIA PPP

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1         10.000          3.040     57.563.677

8 –
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Programa: 020 – EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL

Ação: 4281 – INCENTIVO À AMPLIAÇÃO DO SISTEMA APAC

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba             84      1.000.000             84      1.045.000

Central            339      3.760.000            396      3.929.200

Centro-Oeste            271      2.640.000            316      2.758.800

Mata            175      1.930.000            204      2.016.850

Noroeste             84        440.000             98        459.800

Norte de Minas             77      1.320.000             90      1.379.400

Rio Doce             49      1.320.000             57      1.379.400

Sul de Minas            197      2.760.000            230      2.884.200

Triângulo            224      2.880.000            261      3.009.600

9 –

Programa: 021 – GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA

SOCIAL

Ação: 1034 – DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

(PM)

Mudança de produto para: MUNICÍPIO COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO

ACESSADO

Mudança de unidade de medida para: MUNICÍPIO

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba             15        216.305             18        235.603

Central             82      1.182.467            111      1.452.880

Centro-Oeste             43        620.074             56        732.984

Estadual            165      2.379.355            162      2.120.419

Jequitinh/Mucuri             63        908.481             66        863.874



____________________________________________________________________________
2813

Mata             40        576.813             56        732.984

Noroeste             17        245.146             19        248.691

Norte de Minas             27        389.349             28        366.492

Rio Doce             33        475.871             45        589.005

Sul de Minas            125      1.802.542            155      2.028.796

Triângulo             45        648.915             48        628.272

10 –

Programa: 021 – GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA

SOCIAL

Ação: 1037 – MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS

QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (CBM)

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              0              0              1      2.764.599

Jequitinh/Mucuri              1         50.000              1         50.000

Norte de Minas              1      2.545.550              1      2.545.550

Triângulo              1         50.000              1         50.000

11 –

Programa: 021 – GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA

SOCIAL

Ação: 4023 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DO SIDS

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual             23     13.171.132             10     13.763.832

12 –

Programa: 021 – GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA

SOCIAL

Ação: 4048 – INTEGRAÇÃO DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - IGESP

Mudança de regionalização para:
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Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba             12         55.266             31         93.922

Central            126        580.280            158        478.703

Centro-Oeste             56        257.902             56        169.667

Jequitinh/Mucuri             66        303.956             66        199.964

Mata             56        257.902            142        430.226

Noroeste             19         87.503             19         57.566

Norte de Minas             89        409.880             89        269.649

Rio Doce             78        359.221            102        309.036

Sul de Minas 0 0            155        469.613

Triângulo             35        161.189             35        106.042

13 –

Programa: 021 – GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA

SOCIAL

Ação: 4085 – DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

(PC)

Mudança de produto para: MUNICÍPIO COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO

ACESSADO

Mudança de unidade de medida para: MUNICÍPIO

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              8        192.511              8        314.606

Central             33        794.103             33      1.297.753

Centro-Oeste             26        625.657             26      1.022.472

Estadual             59      1.419.761             59      2.320.225

Jequitinh/Mucuri             16        385.020             16        629.213

Mata             12        288.765             12        471.910

Noroeste              8        192.510              8        314.607

Norte de Minas              6        144.382              6        235.955
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Rio Doce             11        264.701             11        432.584

Sul de Minas             66      1.588.207             66      2.595.506

Triângulo             22        529.402             22        865.169

14 –

Programa: 021 – GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA

SOCIAL

Ação: 4086 – DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

(CBM)

Mudança de produto para: MUNICÍPIO COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO

ACESSADO

Mudança de unidade de medida para: MUNICÍPIO

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba             14        576.936             14        228.571

Central              4        164.839              4         65.306

Centro-Oeste             10        412.099             10        163.265

Estadual 0 0              2        232.653

Jequitinh/Mucuri              5        206.049              5         81.633

Mata              1         41.210              1         16.327

Noroeste              3        123.630              3         48.980

Norte de Minas              3        123.630              3         48.980

Rio Doce              1         41.210              1         16.327

Sul de Minas              3        123.630              3         48.980

Triângulo              3        123.630              3         48.980

15 –

Programa: 034 – PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE

Ação: 1188 – DEFESA DOS PRESOS PROVISÓRIOS DE BELO HORIZONTE

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011
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Central            450        400.000          1.350        418.000

16 –

Programa: 141 – POLÍCIA OSTENSIVA

Ação: 4232 – POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba        204.613      2.154.282        222.961      2.116.637

Central     2.510.349     26.430.419      2.786.291     26.451.151

Centro-Oeste        430.356      4.531.039        487.776      4.630.616

Jequitinh/Mucuri        139.796      1.471.851        150.883      1.432.384

Mata        619.281      6.520.151        683.503      6.488.717

Noroeste        113.351      1.193.425        125.656      1.192.918

Norte de Minas        217.819      2.293.322        235.652      2.237.117

Rio Doce        474.442      4.995.200        547.484      5.197.440

Sul de Minas        839.921      8.843.175        924.868      8.780.067

Triângulo        519.130      5.465.708        509.993      4.841.525

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

17 –

Programa: 189 – PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA POLÍCIA

JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

Ação: 1329 – CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE GRANDE PORTE DE

UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1         11.000              0              0

Mata              1         10.000              0              0

Cancelamento compensatório:
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Valor (R$): 11.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ÁREA DE RESULTADO: DESENVOLVIMENTO DO NORTE DE MINAS,

JEQUITINHONHA, MUCURI E RIO DOCE

18 –

Programa: 039 – PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E INSERÇÃO REGIONAL

(INCLUSIVE AGRONEGÓCIO)

Ação: 1166 – PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NA ÁREA DE

INFLUÊNCIA DAS ZPES MINEIRAS

Mudança de nome para: PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NA

ÁREA DE INFLUÊNCIA DA ZPE DE TEÓFILO OTONI

Mudança de finalidade para: Desenvolver as áreas de influência da ZPE de Teófilo

Otoni.

19 –

Programa: 039 – PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E INSERÇÃO REGIONAL

(INCLUSIVE AGRONEGÓCIO)

Ação: 4175 – FUNDESE GERAMINAS

Transferência da Ação 4175 para o Programa 040 – PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE

INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS

PRODUTIVAS DAS EMPRESAS-ÂNCORAS

20 –

Programa: 039 – PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E INSERÇÃO REGIONAL

(INCLUSIVE AGRONEGÓCIO)

Ação: 4186 – FUNDESE EMPRESA MINEIRA COMPETITIVA

Transferência da Ação 4186 para o Programa 040 – PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE

INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS

PRODUTIVAS DAS EMPRESAS-ÂNCORAS

21 –

Programa: 039 – PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E INSERÇÃO REGIONAL

(INCLUSIVE AGRONEGÓCIO)

Ação: 4390 – FUNDESE BASE TECNOLÓGICA
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Transferência da Ação 4390 para o Programa 040 – PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE

INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS

PRODUTIVAS DAS EMPRESAS-ÂNCORAS

22 –

Programa: 059 – CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA

Ação: 1367 – INFRAESTRUTURA DE APOIO TECNOLÓGICO

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1        628.333              0              0

Jequitinh/Mucuri              1        628.334              1      4.000.000

Norte de Minas              1        628.333              0              0

23 –

Programa: 059 – CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA

Ação: 1375 – CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central             20        480.400              0              0

Estadual              0              0              0              0

Jequitinh/Mucuri             40        960.800            100      2.100.000

Norte de Minas             40        960.800            100      2.100.000

24 –

Programa: 059 – CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA

Ação: 1398 – CENTRO INTEGRADO DE CONVIVÊNCIA COM A SECA

Mudança de finalidade para: Apoiar a implantação e o funcionamento do Centro

Integrado de Convivência com a Seca.

ÁREA DE RESULTADO: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

25 –

Programa: 019 – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
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Ação: 4034 – AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS

DE TEMPO INTEGRAL

Mudança de nome para: AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL

Mudança de finalidade para: Oferecer alimentação escolar nas escolas de tempo

integral, suprindo-se as necessidades nutricionais diárias dos alunos por meio da

garantia de, no mínimo, três refeições durante o período de permanência do aluno na

escola.

Mudança de produto para: ALUNO BENEFICIADO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

26 –

Programa: 030 – NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

Ação: 1024 – MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA, MOBILIÁRIO E

EQUIPAMENTOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de finalidade para: Melhorar a infraestrutura física das escolas de ensino

fundamental, inclusive das escolas rurais, por meio da implantação de padrões

básicos de rede física, mobiliário, equipamentos, recursos didáticos e pedagógicos,

dotando as escolas de refeitórios e instalações sanitárias adequadas, de

equipamentos e utensílios para as cozinhas, de bibliotecas com acervo adequado e

atualizado e efetuando as adaptações físicas necessárias à promoção da

acessibilidade dos alunos com deficiência, procedendo-se a consulta prévia aos

colegiados escolares para definição das demandas.

27 –

Programa: 030 – NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

Ação: 1109 – MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA, MOBILIÁRIO E

EQUIPAMENTOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO

Mudança de finalidade para: Melhorar a infraestrutura física das escolas de ensino

médio, inclusive das escolas rurais, por meio da implantação de padrões básicos de

rede física, mobiliário, equipamentos, recursos didáticos e pedagógicos, dotando as

escolas de refeitórios e instalações sanitárias adequadas, de equipamentos e
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utensílios para as cozinhas, de bibliotecas com acervo adequado e atualizado e

efetuando as adaptações físicas necessárias à promoção da acessibilidade dos

alunos com deficiência, procedendo-se a consulta prévia aos colegiados escolares

para definição das demandas.

28 –

Programa: 030 – NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

Ação: 1372 – MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS RURAIS

Mudança de finalidade para: Melhorar a infraestrutura das escolas com menos de 65

alunos localizadas na zona rural e promover o desenvolvimento da educação das

escolas rurais, com base nas especificidades da sua organização escolar e curricular,

procedendo-se a consulta prévia aos colegiados escolares para definição das

demandas.

29 –

Programa: 030 – NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

Ação: 4452 – ESCOLA EM REDE - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de finalidade para: Propiciar às escolas do sistema educacional de ensino

fundamental oportunidades e condições de atuação de forma mais articulada e

cooperativa por meio da cultura do trabalho em rede e da incorporação das novas

tecnologias da informação às suas atividades educativas e administrativas,

garantindo-se aos professores e técnicos escolares a qualificação necessária para a

utilização das tecnologias de informação e comunicação – TICs.

30 –

Programa: 030 – NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

Ação: 4476 – ESCOLA EM REDE - ENSINO MÉDIO

Mudança de finalidade para: Propiciar às escolas do sistema educacional de ensino

médio oportunidades e condições de atuação de forma mais articulada e cooperativa

por meio da cultura do trabalho em rede e da incorporação das novas tecnologias da

informação às suas atividades educativas e administrativas, garantindo-se aos
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professores e técnicos escolares a qualificação necessária para a utilização das

tecnologias de informação e comunicação – TICs.

31 –

Programa: 232 – ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

Ação nova: .... – ATENDIMENTO A ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA - ENSINO

FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL

Unidade Orçamentária: 1261 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade: Repassar recursos financeiros para apoio às escolas família agrícola

conforme a modalidade ensino fundamental em tempo integral do Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos

Profissionais da Educação – Fundeb.

Produto: ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL BENEFICIADO

Unidade de medida: ALUNO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinh/Mucuri            332        587.238            332        587.238

Mata            342        604.926            342        604.926

Cancelamentos compensatórios:

Valor (R$): 1.119.648,00 – Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA – Ação:

4587 - ATENDIMENTO A ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

Valor (R$): 72.516,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

32 –

Programa: 232 – ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

Ação nova: .... – ATENDIMENTO A ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA - ENSINO MÉDIO

INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Unidade Orçamentária: 1261 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade: Repassar recursos financeiros para apoio às escolas família agrícola

conforme a modalidade ensino médio integrado à educação profissional do Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos

Profissionais da Educação – Fundeb.
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Produto: ALUNO DO ENSINO MÉDIO BENEFICIADO

Unidade de medida: ALUNO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinh/Mucuri             84        154.521             84        154.521

Mata            133        244.659            133        244.659

Noroeste             94        172.917             94        172.917

Norte de Minas            398        732.137            398        732.137

Sul de Minas             67        123.249             67        123.249

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 1.427.483,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

33 –

Programa: 232 – ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

Ação: 4587 – ATENDIMENTO A ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

Mudança de nome para: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS

FAMÍLIA AGRÍCOLA

Mudança de finalidade para: Repassar recursos financeiros às escolas família

agrícola para subsidiar a execução de obras de infraestrutura.

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinh/Mucuri              1         25.359              1         25.359

Mata              6        152.139              6        152.139

Noroeste              1         25.358              1         25.358

Norte de Minas              6        152.139              6        152.139

Sul de Minas              1         25.358              1         25.358

34 –

Programa: 234 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Ação nova: .... – CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS HUMANOS

ENVOLVIDOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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Unidade Orçamentária: 1261 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade: Capacitar os profissionais envolvidos na execução do Programa de

Alimentação Escolar na rede estadual, com a colaboração de nutricionistas e técnicos

de nutrição e dietética.

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Unidade de medida: ESCOLA

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual          3.594        250.000          3.594        250.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 250.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

35 –

Programa: 234 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Ação: 2101 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Mudança de produto para: ALUNO BENEFICIADO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

36 –

Programa: 240 – ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL

Ação: 4190 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba            279        128.898            279        128.898

Central          2.300      1.065.847          2.300      1.065.847

Centro-Oeste            238        109.956            238        109.956

Jequitinh/Mucuri             22         10.164             22         10.164

Mata            134         61.908            134         61.908

Noroeste            244        112.728            244        112.728

Norte de Minas            233        107.646            233        107.646

Rio Doce            238        109.956            238        109.956

Sul de Minas          1.666        769.692          1.666        769.692
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Triângulo            311        143.682            311        143.682

ÁREA DE RESULTADO: INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E QUALIDADE

37 –

Programa: 042 – REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ORIENTADA PELO

MERCADO

Ação nova: .... – IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Unidade Orçamentária: 1221 – SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Finalidade: Implementar cursos de qualificação profissional, preferencialmente

voltados para as cadeias produtivas locais e necessidades identificadas no mercado

de trabalho das regiões onde estão localizados os CVTs.

Produto: CURSO OFERTADO

Unidade de medida: CURSO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual             40        100.000             40        100.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

38 –

Programa: 042 – REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ORIENTADA PELO

MERCADO

Ação nova: .... – IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO NOS CVTS DA REDE

FORMAÇÃO PROFISSIONAL LOCAL

Unidade Orçamentária: 1221 – SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Finalidade: Implementar os fundamentos e critérios de excelência disseminados pelo

Programa Mineiro de Qualidade e Produtividade – PMQP – como balizadores das

ações gerenciais a serem promovidas pelos CVTs, bem como o gerenciamento de

indicadores prioritários.



____________________________________________________________________________
2825

Produto: CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO COM MODELO DE GESTÃO

IMPLEMENTADO

Unidade de medida: CENTRO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual             29         10.000 0 0

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

39 –

Programa: 042 – REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ORIENTADA PELO

MERCADO

Ação: 1391 – OPERACIONALIZAÇÃO DE CVTS E TELECENTROS

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              7              0              7              0

Central             72              0             72              0

Centro-Oeste             27              0             27              0

Estadual              2     17.980.000             72     22.000.000

Jequitinh/Mucuri             47              0             47              0

Mata             39              0             39              0

Noroeste              8              0              8              0

Norte de Minas             59              0             59              0

Rio Doce             37              0             37              0

Sul de Minas             74              0             74              0

Triângulo             15              0             15              0

40 –

Programa: 043 – REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Ação: 1202 – APOIO AOS PROJETOS DE CARÁTER ESTRUTURANTE DO

SISTEMA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
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Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              0              0              0              0

Central              1              0              0              0

Estadual              0         15.000              0              0

Mata              1        500.000              0              0

Norte de Minas              0              0              0              0

Sul de Minas              1              0              0              0

Triângulo              0              0              0              0

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

41 –

Programa: 140 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG

Ação: 1328 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E DOS

“CAMPI” DA UEMG

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Mata              1          1.000              0              0

Triângulo              3     18.898.103              0              0

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

42 –

Programa: 140 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG

Ação: 2056 – DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAÇÃO CENTRO

INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM

ÁGUAS - HIDROEX

Exclusão da Ação 2056
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Acréscimo compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

43 –

Programa: 140 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG

Ação: 4244 – BOLSAS A ALUNOS CARENTES DAS FUNDAÇÕES ASSOCIADAS À

UEMG - PROUEMG

Mudança de unidade orçamentária para: 1221 – SECRETARIA DE ESTADO DE

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

44 –

Programa: 140 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG

Ação: 4249 – EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PAEX

Mudança de unidade orçamentária para: 1221 – SECRETARIA DE ESTADO DE

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

45 –

Programa: 140 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG

Ação: 4250 – APOIO A PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA - PAPQ

Mudança de unidade orçamentária para: 1221 – SECRETARIA DE ESTADO DE

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

46 –

Programa: 242 – SUPERVISÃO E EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR

Ação nova: .... – APOIO A IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

PÚBLICA EM GOVERNADOR VALADARES

Unidade Orçamentária: 1221 – SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Finalidade: Proporcionar à população da região acesso ao ensino superior público, o

que contribuiria para o desenvolvimento regional.

Produto: UNIVERSIDADE IMPLANTADA

Unidade de medida: UNIVERSIDADE

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011
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Rio Doce              1          1.000              1          1.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ÁREA DE RESULTADO: INVESTIMENTO E VALOR AGREGADO DA PRODUÇÃO

47 –

Programa: 040 – PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS EMPRESAS-ÂNCORAS

Ação: 1339 – CONTINUAÇÃO DO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO DO INDI

PARA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Mudança de produto para: NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA

IMPLANTADO

Mudança de unidade de medida para: NÚCLEO

48 –

Programa: 040 – PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS EMPRESAS-ÂNCORAS

Ação: 4655 – CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE NÚCLEOS DE INTELIGÊNCIA

PARA COORDENAR O PROCESSO DE ADENSAMENTO DAS CADEIAS

PRODUTIVAS JÁ EXISTENTES E ATRAÇÃO DE ELOS FALT

Mudança de nome para: CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE NÚCLEOS DE

INTELIGÊNCIA COMPETITIVA

Mudança de produto para: NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA

CONSOLIDADO

Mudança de unidade de medida para: NÚCLEO

49 –

Programa: 195 – CONSOLIDAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS - MINAS DO

PRINCÍPIO AO FIM

Ação: 4472 – AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA CADEIAS PRODUTIVAS E

ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)
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Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1        500.000              1        500.000

Estadual              8        220.000              8        330.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ÁREA DE RESULTADO: LOGÍSTICA DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

50 –

Programa: 038 – PROMG PLENO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E

MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ação: 1076 – RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              0              0            966     21.048.372

Central          1.857     41.645.731          1.857     40.462.552

Centro-Oeste            895     16.869.383            895     19.501.338

Mata          2.020     31.021.301          2.020     44.014.193

Rio Doce            518     14.610.975            518     11.286.808

Sul de Minas          1.793     41.520.692          1.793     39.068.044

Triângulo            887     22.842.630          1.372     29.894.789

51 –

Programa: 038 – PROMG PLENO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E

MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ação: 4130 – MANUTENÇÃO DE RODOVIAS

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              0              0            966      2.654.426

Central          1.857     24.286.254          1.857      5.102.761

Centro-Oeste            895     10.470.951            895      2.459.328
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Mata          2.020     23.608.972          2.020      5.550.662

Rio Doce              0              0            518      1.423.387

Sul de Minas          1.793     20.953.111          1.793      4.926.899

Triângulo              0              0          1.372      3.770.053

52 –

Programa: 056 – POTENCIALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA DA

FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL

Ação: 1012 – IMPLANTAÇÃO DE PORTOS HIDROVIÁRIOS NO TRIÂNGULO E

ALTO PARANAÍBA

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Triângulo              1        501.000              0              0

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

53 –

Programa: 056 – POTENCIALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA DA

FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL

Ação: 1272 – PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS EM OUTRAS

REGIÕES

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1        300.000              0              0

Centro-Oeste              9      2.005.000              2     18.035.000

Sul de Minas              0              0              2     11.500.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 305.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

54 –
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Programa: 056 – POTENCIALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA DA

FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL

Ação: 1353 – PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS NO TRIÂNGULO

E ALTO PARANAÍBA

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              0              0              0     16.667.000

Triângulo              4     27.955.039              6    122.994.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 3.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

55 –

Programa: 057 – PROGRAMA DE AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA

DOS CORREDORES DE TRANSPORTE

Ação: 1157 – PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DE LIGAÇÕES FALTANTES

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinh/Mucuri              1        110.000              0              0

Norte de Minas              3         30.000              0              0

Sul de Minas              1     15.610.000              0              0

56 –

Programa: 057 – PROGRAMA DE AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA

DOS CORREDORES DE TRANSPORTE

Ação: 1158 – ADEQUAÇÃO E AUMENTO DA CAPACIDADE VIÁRIA

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              1         10.000              0              0

Sul de Minas              1          1.000              0              0
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Triângulo              1          1.000              0              0

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 2.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

57 –

Programa: 116 – CAMINHOS DE MINAS

Ação: 1075 – ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E

READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              5         10.000              5         10.400

Central              5         10.000              5         10.400

Jequitinh/Mucuri             10         20.000              5         10.400

Mata              5         10.000 0 0

Norte de Minas              5         10.000              5         10.400

Rio Doce              5         10.000              5         10.400

Triângulo              5         10.000              5         10.400

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 20.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

58 –

Programa: 186 – MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS ACESSOS VIÁRIOS

Ação: 1208 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTRADAS

TURÍSTICAS E ECOLÓGICAS

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central             37      8.600.000              0              0

Sul de Minas              1         10.000              0              0

Cancelamento compensatório:
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Valor (R$): 10.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

59 –

Programa: 216 – PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS

Ação: 4139 – ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              1          1.000 0 0

Estadual              9        980.000             10      1.040.000

Mata              2         20.000              0              0

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

60 –

Programa: 216 – PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS

Ação: 4543 – IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES E

VIADUTOS)

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual             10        900.000             12      1.040.000

Mata              1        100.000 0 0

ÁREA DE RESULTADO: PROTAGONISMO JUVENIL

61 –

Programa: 018 – ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE

Ação: 4306 – ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba          4.531              0          4.719              0
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Central         23.209              0         24.071              0

Centro-Oeste          3.227              0          3.364              0

Estadual         42.979    126.215.591         55.439    138.861.800

Jequitinh/Mucuri          1.882              0          1.963              0

Mata          4.930              0          5.346              0

Noroeste          2.422              0          2.545              0

Norte de Minas          6.162              0          6.733              0

Rio Doce          6.520              0          6.785              0

Sul de Minas         10.954              0         11.410              0

Triângulo          8.984         22.409          8.525              0

62 –

Programa: 027 – MINAS OLÍMPICA

Ação nova: .... – PROMOÇÃO DO ESPORTE INDÍGENA

Unidade Orçamentária: 1531 – SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA

JUVENTUDE - SEEJ

Finalidade: Propiciar condições para a prática esportiva nas comunidades indígenas,

inclusive dos esportes específicos dos povos indígenas e realizar os jogos indígenas

de Minas Gerais, com garantia de participação nos jogos indígenas do Brasil.

Produto: INDÍGENA PARTICIPANTE

Unidade de medida: INDÍGENA

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            200        100.000            200        100.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

63 –

Programa: 027 – MINAS OLÍMPICA

Ação: 1214 – AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E

DE ATIVIDADES FÍSICAS

Mudança de regionalização para:
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Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              5        612.300              5        612.300

Central             38     33.245.658             38     33.245.658

Centro-Oeste             21      1.898.000             21      1.898.000

Jequitinh/Mucuri              8        750.425              8        750.425

Mata             15      1.415.267             15      1.415.267

Noroeste              4        137.475              4        137.475

Norte de Minas             15      2.447.250             15      2.447.250

Rio Doce              6        677.950              6        677.950

Sul de Minas             32      3.862.750             32      3.862.750

Triângulo             10      4.524.000             10      4.524.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 35.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

64 –

Programa: 027 – MINAS OLÍMPICA

Ação: 4311 – DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ESCOLAR

Mudança de finalidade para: Desenvolver o esporte escolar, com a utilização de

metodologia adequada ao conteúdo básico curricular da aula de educação física,

aprimorando-o nas escolas prioritariamente de tempo integral, estimular a prática do

esporte educacional por meio da realização de competições esportivas, como os

Jogos Escolares de Minas Gerais – Jemg –, com a oferta de material esportivo,

alimentação e transporte aos participantes das etapas microrregionais e regionais dos

Jemg, fomentando a cultura esportiva saudável para a construção da cidadania,

culminando nas olimpíadas escolares.

65 –

Programa: 027 – MINAS OLÍMPICA

Ação: 4521 – PROMOÇÃO DO MINAS OLÍMPICA NOVA GERAÇÃO

Mudança de finalidade para: Promover a ampla mobilização das crianças e

adolescentes na faixa etária entre 7 e 14 anos, inclusive com deficiência e portadoras
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de transtornos mentais, prioritariamente em situação de vulnerabilidade social,

enfatizando a formação dos valores de cidadania por meio da educação pelo esporte.

66 –

Programa: 033 – POUPANÇA JOVEM

Ação nova: .... – CAPACITAÇÃO DE COORDENADORES E MONITORES DO

POUPANÇA JOVEM

Unidade Orçamentária: 1481 – SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: Capacitar os coordenadores e monitores regionais dos Municípios

beneficiados pelo Programa Poupança Jovem.

Produto: EQUIPE CAPACITADA POR MUNICÍPIO

Unidade de medida: EQUIPE

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              8         80.000              8         80.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 80.000,00 – Programa: 033 - POUPANÇA JOVEM – Ação: 1049 -

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA POR ENTIDADE EXTERNA

67 –

Programa: 033 – POUPANÇA JOVEM

Ação: 1049 – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA POR ENTIDADE

EXTERNA

Mudança de finalidade para: Avaliar a efetividade e os resultados do programa, bem

como monitorar a execução das ações desenvolvidas pelos Municípios, garantindo a

divulgação desses dados.

68 –

Programa: 154 – MINAS JOVEM PROTAGONISTA

Ação: 4096 – ALIANÇA SOCIAL ESTRATÉGICA PELO JOVEM

Mudança de finalidade para: Promover a integração e a participação do jovem no

processo social, econômico e político do Estado, visando à formação de agentes
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multiplicadores de inclusão e desenvolvimento social e de desenvolvimento ambiental

sustentável.

69 –

Programa: 266 – GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação nova: .... – APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS E TUTELARES DA CRIANÇA

E DO ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 4091 – FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Finalidade: Dar apoio técnico-financeiro aos Conselhos Municipais dos Direitos da

Criança e do Adolescente e aos Conselhos Tutelares.

Produto: CONSELHO APOIADO

Unidade de medida: CONSELHO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            105        600.000            105        600.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 600.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

70 –

Programa: 266 – GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação nova: .... – CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES DA POLÍTICA

DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ESCOLA DE

CONSELHOS

Unidade Orçamentária: 1481 – SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: Capacitar continuamente os operadores da política de garantia dos

direitos da criança e do adolescente nos respectivos Municípios, por meio de Escolas

de Conselhos.

Produto: CONSELHEIRO CAPACITADO

Unidade de medida: CONSELHEIRO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011
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Estadual            900        100.000            900        100.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ÁREA DE RESULTADO: QUALIDADE AMBIENTAL

71 –

Programa: 010 – CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA

ATLÂNTICA

Ação nova: .... – MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO TRANSPORTE DO

CARVÃO VEGETAL

Unidade Orçamentária: 2101 – INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Finalidade: Monitorar eletronicamente o transporte do carvão vegetal, visando à

intensificação da fiscalização e do controle da produção e do consumo desse produto.

Produto: VEÍCULO MONITORADO

Unidade de medida: VEÍCULO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            100         10.000            100         10.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

72 –

Programa: 045 – RESÍDUOS SÓLIDOS

Ação nova: .... – APOIO ÀS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE CATADORES

DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

Unidade Orçamentária: 2091 – FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Finalidade: Apoiar as cooperativas e associações de catadores de materiais

recicláveis, visando à sua inserção na gestão municipal integrada de resíduos, com

ênfase na coleta seletiva e reciclagem.

Produto: ASSOCIAÇÃO E/OU COOPERATIVA ATENDIDA

Unidade de medida: ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA
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Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual             50        200.000             50        200.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

73 –

Programa: 045 – RESÍDUOS SÓLIDOS

Ação: 1066 – MANUTENÇÃO DO CENTRO MINEIRO DE REFERÊNCIA EM

RESÍDUOS E ALCANCE DE AUTOSSUSTENTABILIDADE

Mudança de finalidade para: Apoiar a manutenção e gestão do Centro Mineiro de

Referência em Resíduos para o desenvolvimento de atividade de apoio à gestão

integrada de resíduos, com ênfase na reciclagem, por meio da disseminação de

informações e capacitação técnica, gerencial e profissionalizante, incluindo-se os

catadores organizados de materiais recicláveis, visando à geração de trabalho e à

melhoria da qualidade de vida.

74 –

Programa: 045 – RESÍDUOS SÓLIDOS

Ação: 1068 – APOIO À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DISPOSIÇÃO FINAL

ADEQUADA - MINAS SEM LIXÕES

Mudança de produto para: % POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA

Mudança de unidade de medida para: PERCENTUAL

75 –

Programa: 045 – RESÍDUOS SÓLIDOS

Ação: 1070 – OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

INDUSTRIAIS E ESPECIAIS

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              4        902.500              5      1.500.000

76 –
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Programa: 045 – RESÍDUOS SÓLIDOS

Ação: 1071 – IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA AMBIENTAÇÃO

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1      1.300.000             15      1.500.000

77 –

Programa: 045 – RESÍDUOS SÓLIDOS

Ação: 1072 – IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA, REAPROVEITAMENTO E

RECICLAGEM

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual             20        250.000             20        250.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 50.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

78 –

Programa: 045 – RESÍDUOS SÓLIDOS

Ação: 1073 – APOIO À IMPLANTAÇÃO DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE

RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE

Mudança de produto para: PLANO ELABORADO

Mudança de unidade de medida para: PLANO

79 –

Programa: 046 – REVITALIZAÇÃO DO RIO DAS VELHAS - META 2010

Ação: 4160 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO - META 2010

Mudança de produto para: EVENTO MARCO DA META 2010 REALIZADO

Mudança de unidade de medida para: EVENTO

80 –

Programa: 105 – GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA
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Ação nova: .... – INTEGRAÇÃO E ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS

DE REVITALIZAÇÃO DO RIO DOCE

Unidade Orçamentária: 1371 – SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Finalidade: Integrar órgãos e entidades do Sistema Estadual de Meio Ambiente para

o desenvolvimento de ações articuladas relativas à revitalização do Rio Doce:

saneamento, tratamento de fundo de vale, monitoramento da qualidade da água e

educação ambiental.

Produto: PROJETO COORDENADO E APOIADO

Unidade de medida: PROJETO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Rio Doce              1         10.000              1         10.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

81 –

Programa: 105 – GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA

Ação: 2020 – COMUNICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1        100.000              1        100.000

82 –

Programa: 105 – GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA

Ação: 2035 – COMUNICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1        100.000              1        120.000

83 –
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Programa: 105 – GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA

Ação: 4056 – EDUCAÇÃO E EXTENSÃO AMBIENTAL

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              2         45.000              2         45.000

Centro-Oeste              1         20.000              1         20.000

Mata              1         15.000              1         15.000

Noroeste              1         10.000              1         10.000

Norte de Minas              1         15.000              1         15.000

Rio Doce              1         20.000              1         20.000

Sul de Minas              1         15.000              1         15.000

Triângulo              1         10.000              1         10.000

84 –

Programa: 109 – PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE

CONSERVAÇÃO

Ação nova: .... – COFINANCIAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE

PESQUISA E DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DA BIODIVERSIDADE

Unidade Orçamentária: 2101 – INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Finalidade: Registrar e documentar espécies de plantas em um acervo vegetal

(herbário), visando à sua conservação e ao resgate de informações para a pesquisa

científica e a educação ambiental; promover pesquisa sobre a biodiversidade e

proteger espécies silvestres raras; manter bancos de germoplasma "ex situ" e

reservas genéticas "in situ"; e promover o intercâmbio interinstitucional, a capacitação

de recursos humanos e o lazer.

Produto: CENTRO DE PESQUISA IMPLANTADO

Unidade de medida: CENTRO DE PESQUISA

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Mata              1        500.000              1        500.000

Cancelamento compensatório:
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Valor (R$): 500.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

85 –

Programa: 109 – PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE

CONSERVAÇÃO

Ação: 4058 – PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO DA

PESQUISA

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              5      1.714.459              6      2.000.000

86 –

Programa: 109 – PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE

CONSERVAÇÃO

Ação: 4156 – GESTÃO DA PESCA E AQUICULTURA

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba             52         60.000             55         75.024

Central            282      2.918.720            295      3.649.568

Centro-Oeste             70         20.000             74         25.008

Jequitinh/Mucuri             74         55.000             78         68.772

Mata            111         70.000            117         87.528

Noroeste             22         30.000             23         37.512

Norte de Minas             49        525.000             52        656.460

Rio Doce             52        150.000             55        187.560

Sul de Minas            110         20.000            116         25.008

Triângulo            128        150.000            135        187.560

87 –

Programa: 110 – MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL
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Ação: 4174 – DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO, PRODUÇÃO MAIS LIMPA E

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1        250.000              1        250.000

Rio Doce              1        200.000              1        200.000

Sul de Minas              1        150.000              1        150.000

88 –

Programa: 113 – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS

Ação nova: .... – DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO,

CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS

Unidade Orçamentária: 2451 – FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE

EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS - HIDROEX

Finalidade: Planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar programas e projetos de

defesa e preservação do meio ambiente relativos à gestão das águas e dos recursos

hídricos, envolvendo a capacitação e o desenvolvimento de recursos humanos, a

promoção de ações educativas, a construção de bancos de dados e a prestação de

serviços de interesse público.

Produto: ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO REALIZADA

Unidade de medida: ATIVIDADE

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              1        100.000              1        100.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

89 –

Programa: 182 – MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Ação: 4157 – GESTÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL

Mudança de regionalização para:
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Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              2        131.442              2        150.000

Mata              3        131.442              3        150.000

90 –

Programa: 182 – MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Ação: 4162 – FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - IEF

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba            242        150.000            254        165.000

Central            356      1.000.000            374      1.100.000

Centro-Oeste            587        150.000            616        165.000

Jequitinh/Mucuri            137        310.000            144        341.000

Mata            642        280.000            674        308.000

Noroeste             90        180.000             95        198.000

Norte de Minas            116        300.000            122        330.000

Rio Doce             60        250.000             63        275.000

Sul de Minas            607        200.000            637        220.000

Triângulo            661        180.000            694        198.000

ÁREA DE RESULTADO: QUALIDADE E INOVAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA

91 –

Programa: 173 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL

Ação: 4177 – PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO E AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

PARA FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              3        664.792              3        664.792

ÁREA DE RESULTADO: QUALIDADE FISCAL

92 –
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Programa: 215 – GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E DE

TRIBUTAÇÃO ESTADUAL

Ação: 4542 – DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E

TRIBUTAÇÃO DA SEF

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              0        593.000              0        612.650

Central              0     14.603.100              0     15.087.000

Centro-Oeste              0      1.087.000              0      1.123.020

Estadual         23.863              0         26.183              0

Jequitinh/Mucuri              0      1.063.000              0      1.098.224

Mata              0      3.025.000              0      3.125.239

Noroeste              0        716.000              0        739.726

Norte de Minas              0      1.343.000              0      1.387.503

Rio Doce              0      1.454.000              0      1.502.181

Sul de Minas              0      4.542.000              0      4.692.507

Triângulo              0      3.982.000              0      4.113.950

ÁREA DE RESULTADO: REDE DE CIDADES E SERVIÇOS

93 –

Programa: 007 – COPA DO MUNDO 2014

Mudança de objetivo para: Organizar com excelência os eventos da Fifa (Copa das

Confederações e Copa do Mundo) e a infraestrutura para esses eventos, de forma a

deixar um legado para Minas Gerais, orientando-se por padrões internacionais de

qualidade e por princípios de sustentabilidade socioambiental.

94 –

Programa: 009 – CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação nova: .... – IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇÃO CULTURAL DO

JEQUITINHONHA

Unidade Orçamentária: 1271 – SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
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Finalidade: Implantar o Centro de Tradição Cultural do Vale do Jequitinhonha, no

Município de Itaobim, que congregue e interaja com os diversos movimentos culturais

da região e que seja utilizado para encontros, apresentações e exposições culturais,

bem como para o comércio de artesanato.

Produto: CENTRO CULTURAL IMPLANTADO

Unidade de medida: CENTRO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Jequitinh/Mucuri              1        500.000              1        500.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

95 –

Programa: 009 – CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: 1332 – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MUSEOLÓGICO DO MUSEU

DE PERCURSOS DO VALE DO JEQUITINHONHA

Mudança de finalidade para: Dotar o Vale do Jequitinhonha da estrutura necessária à

promoção e divulgação da cultura regional e local, considerando a globalidade do

patrimônio ambiental, material e imaterial.

96 –

Programa: 016 – DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS

Ação: 1396 – SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              1        201.000              0              0

Mata              0              0              0              0

Norte de Minas              0              0              0              0

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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97 –

Programa: 026 – MINAS AVANÇA

Ação: 1342 – INVESTIMENTOS ESPECIAIS EM MUNICÍPIOS ESTRATÉGICOS

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1     12.990.000              0              0

Mata              0        100.000              0              0

Sul de Minas              1      2.440.000              0              0

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 440.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

98 –

Programa: 026 – MINAS AVANÇA

Ação: 4141 – DESENVOLVIMENTO DO MODAL AEROVIÁRIO

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              0              0              2      3.065.000

Central              0              0              2     18.650.000

Centro-Oeste              1      7.990.000              3      7.242.070

Jequitinh/Mucuri              0              0              4      5.509.400

Mata              0              0              3      3.541.100

Noroeste              0              0              2      6.257.000

Norte de Minas              1      7.700.000              3      6.144.800

Rio Doce              0              0              3      4.984.300

Sul de Minas              0         10.000              5     10.315.000

Triângulo              0              0              1      3.656.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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99 –

Programa: 123 – FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL

Ação: 4155 – IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E ARTE - ESPAÇO

CULTURARTE

Mudança de nome para: IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DE

RIBEIRÃO DAS NEVES - ESPAÇO CULTURARTE

Mudança de produto para: CENTRO CULTURAL IMPLANTADO

Mudança de unidade de medida para: CENTRO

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1          1.000              0              0

100 –

Programa: 124 – PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

Ação: 4417 – PRODUÇÃO, APRESENTAÇÃO E VEICULAÇÃO DOS

ESPETÁCULOS DOS CORPOS ARTÍSTICOS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central        100.000     17.089.202        100.000     18.986.258

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

101 –

Programa: 132 – O ESTADO PARA OS CIDADÃOS

Ação: 1107 – APOIO AOS MUNICÍPIOS EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              1          1.000              1          1.000

Estadual              1         10.000             20      2.000.000
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Mata              1        500.000              1        500.000

Norte de Minas              1          3.000              1          3.000

Triângulo              1      1.500.000              1      1.500.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 2.004.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ÁREA DE RESULTADO: REDUÇÃO DA POBREZA E INCLUSÃO PRODUTIVA

102 –

Programa: 023 – IMPLANTAÇÃO DO SUAS

Ação nova: .... – FINANCIAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DE

REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

Unidade Orçamentária: 4251 – FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: Financiar a implantação dos Centros de Referência Especializados de

Assistência Social – Creas.

Produto: CENTRO IMPLANTADO

Unidade de medida: CENTRO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual             10      1.200.000              0              0

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 1.200.000,00 – Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS – Ação: 4236

- COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE

PROTEÇÃO ESPECIAL

103 –

Programa: 023 – IMPLANTAÇÃO DO SUAS

Ação nova: .... – COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Unidade Orçamentária: 4251 – FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: Apoiar os Municípios para a concessão de benefícios eventuais.

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)
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Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            234        300.000            234        300.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 300.000,00 – Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS – Ação: 4234 -

COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA MUNICÍPIOS NA

EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA

104 –

Programa: 023 – IMPLANTAÇÃO DO SUAS

Ação: 1156 – QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO E

CONTROLE DO SUAS

Mudança de finalidade para: Promover a qualificação continuada e o processo de

certificação de servidores públicos, conselheiros, gestores, entidades e demais

operadores da política socioassistencial para a implantação do Suas, produzindo e

difundindo conhecimentos para garantir oferta adequada de serviços, programas,

projetos e benefícios para a população.

105 –

Programa: 023 – IMPLANTAÇÃO DO SUAS

Ação: 4234 – COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA

MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA

Mudança de finalidade para: Cofinanciar os Municípios na execução direta ou indireta

(rede socioassistencial) da proteção social básica, ofertando serviços, programas,

projetos e benefícios continuados que garantam a sobrevivência, o acolhimento, a

convivência e a socialização de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade

social, pobreza e fragilidade de vínculos.

106 –

Programa: 023 – IMPLANTAÇÃO DO SUAS

Ação: 4236 – COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA

EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

Mudança de finalidade para: Cofinanciar os Municípios e entidades na execução

direta ou indireta (rede socioassistencial) de proteção social especial, ofertando

serviços, programas e projetos que garantam o atendimento especializado a crianças,
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adolescentes, idosos, indivíduos e famílias que sofreram violação de direitos

decorrente de situação de abandono, maus-tratos físicos e/ou psíquicos, abuso

sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas,

situação de rua, migrante, entre outras, e assegurando a manutenção dos Creas.

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              6        363.591              6        363.591

Central             94      8.028.108             94      8.028.108

Centro-Oeste             13        851.469             13        851.469

Estadual             11      1.789.800             11      1.789.800

Jequitinh/Mucuri              7        614.571              7        614.571

Mata              5        357.429              5        357.429

Noroeste              1         15.429              1         15.429

Norte de Minas              5        514.317              5        514.317

Rio Doce              6        370.849              6        370.849

Sul de Minas              8        459.159              8        459.159

Triângulo             16        841.659             16        841.659

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 540.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

107 –

Programa: 025 – LARES GERAES

Ação: 1302 – CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS EM UNIDADES

HABITACIONAIS

Mudança de finalidade para: Promover a construção, reforma e melhoria de moradias

para população de baixa renda ou em áreas de risco e para as comunidades

indígenas e quilombolas, por meio do diagnóstico da realidade habitacional dessas

comunidades.

108 –

Programa: 028 – MINAS SEM FOME
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Ação nova: .... – APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E À CAPACITAÇÃO EM

COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

Unidade Orçamentária: 3041 – EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Implantar pequenos projetos de apoio visando à sustentabilidade da

agricultura familiar desenvolvida por indígenas e quilombolas, disponibilizar recursos

para condução das atividades inerentes ao programa e prover sementes, inclusive

crioulas, para comercialização e uso próprio, de forma a possibilitar alimentação mais

nutritiva a essas comunidades.

Produto: COMUNIDADE ATENDIDA

Unidade de medida: COMUNIDADE

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual             30        100.000             30        100.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

109 –

Programa: 028 – MINAS SEM FOME

Ação nova: .... – APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DIRETA

Unidade Orçamentária: 3041 – EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Apoiar a organização formal dos agricultores familiares para a realização

de venda direta de seus produtos para a alimentação escolar, programas públicos de

abastecimento e demais oportunidades de comercialização.

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            200        100.000            200        100.000

Cancelamento compensatório:



____________________________________________________________________________
2854

Valor (R$): 100.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

110 –

Programa: 028 – MINAS SEM FOME

Ação: 1151 – APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES COMUNITÁRIOS DE

COLETA DE LEITE

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              1         15.000              0              0

Central              6         90.000              0              0

Centro-Oeste              3         45.000              0              0

Estadual              0              0             60        900.000

Jequitinh/Mucuri              9        135.000              0              0

Mata              5         75.000              0              0

Noroeste              3         45.000              0              0

Norte de Minas             10        150.000              0              0

Rio Doce              5         75.000              0              0

Sul de Minas              5         75.000              0              0

Triângulo              3         45.000              0              0

111 –

Programa: 028 – MINAS SEM FOME

Ação: 1154 – CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO

Mudança de finalidade para: Promover a capacitação do público beneficiário

adequada à realidade da população, na perspectiva de geração de renda e de

segurança alimentar e nutricional sustentável, qualificando-o para o fornecimento de

alimentos para o programa de alimentação escolar.

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba            250         20.000            250         20.000
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Central          1.000         84.000          1.000         84.000

Centro-Oeste            150         13.000            150         13.000

Estadual              0              0         12.000      1.000.000

Jequitinh/Mucuri            750         64.000            750         64.000

Mata          1.000         84.000          1.000         84.000

Noroeste            200         17.000            200         17.000

Norte de Minas            750         64.000            750         64.000

Rio Doce            800         63.000            800         63.000

Sul de Minas            750         63.000            750         63.000

Triângulo            350         28.000            350         28.000

112 –

Programa: 028 – MINAS SEM FOME

Ação: 4152 – APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba          5.000         30.000              0              0

Central         25.000        150.000              0              0

Centro-Oeste          5.000         30.000              0              0

Estadual              0              0        180.000      1.098.000

Jequitinh/Mucuri         20.000        123.000              0              0

Mata         30.000        180.000              0              0

Noroeste          5.000         30.000              0              0

Norte de Minas         20.000        123.000              0              0

Rio Doce         15.000         90.000              0              0

Sul de Minas         25.000        150.000              0              0

Triângulo         10.000         60.000              0              0

113 –

Programa: 028 – MINAS SEM FOME

Ação: 4228 – APOIO À IMPLANTAÇÃO DE POMARES (PRÓ-POMAR)

Mudança de regionalização para:
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Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba            500         27.000              0              0

Central          1.675         88.100              0              0

Centro-Oeste            450         24.400              0              0

Estadual              0              0         15.000        900.000

Jequitinh/Mucuri          2.650        138.800              0              0

Mata          1.950        102.400              0              0

Noroeste            550         28.600              0              0

Norte de Minas          2.650        138.800              0              0

Rio Doce          1.200         63.400              0              0

Sul de Minas          1.700         89.400              0              0

Triângulo            925         49.100              0              0

114 –

Programa: 028 – MINAS SEM FOME

Ação: 4229 – CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba             15          4.300              0              0

Central            110         32.150              0              0

Centro-Oeste             30          8.800              0              0

Estadual              0              0          1.000        290.000

Jequitinh/Mucuri            220         64.375              0              0

Mata             85         25.000              0              0

Noroeste             15          4.300              0              0

Norte de Minas            220         64.375              0              0

Rio Doce             60         17.500              0              0

Sul de Minas             72         21.000              0              0

Triângulo             28          8.200              0              0

115 –
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Programa: 028 – MINAS SEM FOME

Ação: 4357 – APOIO À IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba          1.400        150.000              0              0

Central          7.000        520.000              0              0

Centro-Oeste          1.500        134.000              0              0

Estadual              0              0         70.000      5.300.000

Jequitinh/Mucuri         12.550      1.025.000              0              0

Mata          8.000        610.000              0              0

Noroeste          2.200        170.000              0              0

Norte de Minas         12.550      1.025.000              0              0

Rio Doce          4.600        340.000              0              0

Sul de Minas          7.000        520.000              0              0

Triângulo          3.200        250.000              0              0

116 –

Programa: 028 – MINAS SEM FOME

Ação: 4367 – CAPACITAÇÃO DE JOVENS RURAIS

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba             40          9.400             40          9.400

Central            195         47.000            195         47.000

Centro-Oeste             40          9.400             40          9.400

Estadual              0              0          1.500        360.000

Jequitinh/Mucuri            156         37.500            117         28.800

Mata            291         70.000            291         70.000

Noroeste             40          9.400             40          9.400

Norte de Minas            156         37.500            195         47.000

Rio Doce            117         28.000            117         28.800
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Sul de Minas            195         47.000            195         47.000

Triângulo             78         18.800             78         18.800

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 14.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

117 –

Programa: 036 – PROJETO TRAVESSIA: ATUAÇÃO INTEGRADA EM ESPAÇOS

DEFINIDOS DE CONCENTRAÇÃO DE POBREZA

Ação: 1176 – INTERVENÇÕES URBANAS E HABITACIONAIS

Mudança de finalidade para: Executar melhorias urbanas e/ou habitacionais nos

Municípios, por meio da concessão de recursos e articulação de ações de

responsabilidade de outros órgãos, quando necessário, utilizando-se, sempre que

possível, mão de obra egressa dos cursos da Usina Mineira do Trabalho.

118 –

Programa: 052 – UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA NO

CAMPO

Ação: 3002 – CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

ELÉTRICA

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba          1.855      8.084.990              0              0

Central          8.518     37.036.777              0              0

Centro-Oeste          2.624     11.407.421              0              0

Jequitinh/Mucuri         10.318     44.739.288              0              0

Mata          5.665     24.607.520              0              0

Noroeste          1.714      7.445.599              0              0

Norte de Minas          8.553     37.210.069              0              0

Rio Doce          7.710     33.493.238              0              0

Sul de Minas          6.322     27.511.670              0              0

Triângulo          1.721      7.487.428              0              0
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119 –

Programa: 117 – POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Ação nova: .... – APOIO À COMERCIALIZAÇÃO POR MEIO DE FEIRAS DE

ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA (EPS)

Unidade Orçamentária: 1481 – SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: Instalar feiras regionais de economia popular solidária e promover a

comercialização dos produtos, bem como apoiar os fóruns regionais de economia

popular solidária no Estado.

Produto: FEIRA REGIONAL INSTALADA

Unidade de medida: FEIRA REGIONAL

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              1         35.000              1         35.000

Central              1         35.000              1         35.000

Centro-Oeste              1         35.000              1         35.000

Jequitinh/Mucuri              1         35.000              1         35.000

Mata              1         35.000              1         35.000

Noroeste              1         35.000              1         35.000

Norte de Minas              1         35.000              1         35.000

Rio Doce              1         35.000              1         35.000

Sul de Minas              1         35.000              1         35.000

Triângulo              1         35.000              1         35.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 350.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

120 –

Programa: 117 – POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Ação: 4149 – QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DO TRABALHADOR

Mudança de finalidade para: Qualificar e requalificar os trabalhadores de todas as

faixas etárias, de modo a contribuir para a sua inserção no mercado de trabalho,
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utilizando-se recursos do convênio com o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio

do Fundo de Amparo ao Trabalhador, e garantindo-se módulo específico para

emigrantes retornados.

121 –

Programa: 117 – POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Ação: 4643 – IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE FOMENTO À

ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA

Mudança de finalidade para: Gerar trabalho e renda por meio do fortalecimento de

empreendimentos coletivos da economia popular solidária e realizar conferências,

desenvolvendo-se, para tanto, ações integradas nas áreas de capacitação, formação,

comercialização, crédito e pesquisa.

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba             20         61.770             20         97.269

Central             20         61.770             20         97.269

Centro-Oeste             20         61.769             20         97.269

Estadual              1        100.000              1        150.000

Jequitinh/Mucuri             20         61.770             20         97.269

Mata             20         61.770             20         97.269

Noroeste             20         61.770             20         97.269

Norte de Minas             20         61.769             20         97.269

Rio Doce             20         61.769             20         97.269

Sul de Minas             20         61.769             20         97.269

Triângulo             20         61.769             20         97.269

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

122 –

Programa: 144 – DESENVOLVIMENTO DA REFORMA AGRÁRIA
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Ação nova: .... – APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS OCUPADAS

POR COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

Unidade Orçamentária: 2411 – INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS

GERAIS

Finalidade: Apoiar a execução de atividades técnicas de identificação, discriminação

e regularização das áreas ocupadas por comunidades quilombolas e indígenas.

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            500        100.000            500        100.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

123 –

Programa: 162 – DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação nova: .... – MOBILIZAÇÃO PELO REGISTRO CIVIL

Unidade Orçamentária: 1481 – SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: Desenvolver ações que visem à obtenção de certidões de registro civil e

documentação civil básica, sobretudo pela população em situação de pobreza ou

integrante de comunidades tradicionais, como quilombolas e indígenas.

Produto: DOCUMENTO EMITIDO

Unidade de medida: DOCUMENTO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            100         50.000            100         50.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 50.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

124 –
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Programa: 162 – DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação nova: .... – PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DIREITO DAS

COMUNIDADES

Unidade Orçamentária: 1481 – SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: Articular, acompanhar e promover ações destinadas à promoção da

igualdade racial e dos direitos das comunidades tradicionais, como quilombolas e

indígenas, e realizar diagnóstico socioeconômico das 440 comunidades quilombolas.

Produto: AÇÃO REALIZADA

Unidade de medida: AÇÃO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            500        100.000            500        100.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

125 –

Programa: 162 – DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: 4124 – ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA

MULHERES

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual          1.120        100.000          1.120        100.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 26.900,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

126 –

Programa: 162 – DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação: 4131 – INTEGRAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE POLÍTICAS DE

DIREITOS HUMANOS
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Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            130        549.855            130        701.652

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

127 –

Programa: 732 – SEGURANÇA ALIMENTAR

Ação: 1140 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - CRESANS

Mudança de finalidade para: Apoiar a instalação de Centros de Referência em

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – Cresans – em todas as regiões do

Estado, com vistas à realização de diagnósticos e pesquisas, à manutenção de banco

de dados e à capacitação de gestores e demais atores da área de segurança

alimentar e nutricional, em parceria com instituições de ensino superior e pesquisa e

organizações não governamentais.

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1          1.000              1          1.033

Estadual              1        100.000              1        100.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

128 –

Programa: 732 – SEGURANÇA ALIMENTAR

Ação: 2046 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA

ALIMENTAR DE MINAS GERAIS – CONSEA-MG
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Mudança de finalidade para: Coordenar as ações do Conselho de Segurança

Alimentar de Minas Gerais – Consea-MG – e apoiar as Comissões Regionais de

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – CRSANS.

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central             26        525.000             26        650.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 125.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ÁREA DE RESULTADO: VIDA SAUDÁVEL

129 –

Programa: 044 – REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Ação nova: .... – CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL

UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Unidade Orçamentária: 4291 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: Aumentar a oferta de serviços de média e alta complexidade pelo Sistema

Único de Saúde – SUS – na região da Mata e contribuir para a formação de

profissionais para atuarem no SUS.

Produto: UNIDADE HOSPITALAR CONSTRUÍDA

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Mata              1         10.000              1         10.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

130 –

Programa: 044 – REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Ação nova: .... – DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS -

REGIONALIZAÇÃO
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Unidade Orçamentária: 1541 – ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE

MINAS GERAIS – ESP-MG

Finalidade: Desenvolver e qualificar os atores necessários para o fortalecimento da

regionalização do Sistema Único de Saúde.

Produto: PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

Unidade de medida: PARTICIPANTE

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central            175         10.000            175         10.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 – Programa: 708 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

- SUS – Ação: 2134 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GESTÃO

DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

131 –

Programa: 044 – REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Ação: 4308 – FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS

DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PRO-HOSP

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              4      3.712.392              4      3.712.392

Central             25     35.101.815             25     35.101.815

Centro-Oeste              7      5.996.457              7      5.996.457

Estadual             25     34.490.303             25     34.490.303

Jequitinh/Mucuri             12      7.621.409             12      7.621.409

Mata             10     12.008.883             10     12.008.883

Noroeste              1      2.181.768              1      2.181.768

Norte de Minas             15     11.846.804             15     11.846.804

Rio Doce             13     10.289.663             13     10.289.663

Sul de Minas             10     13.482.516             10     13.482.516

Triângulo              7      7.767.990              7      7.767.990
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Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 1.500.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

132 –

Programa: 049 – SAÚDE EM CASA

Ação nova: .... – DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SAÚDE EM

CASA

Unidade Orçamentária: 1541 – ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE

MINAS GERAIS – ESP-MG

Finalidade: Melhorar a qualidade da atenção primária à saúde, por meio da

otimização dos processos de trabalho, do reconhecimento de boas práticas e da

capacitação de pessoal, especialmente dos profissionais do Programa Saúde da

Família, pelas oficinas do Plano Diretor, e estruturar grupos de aperfeiçoamento da

prática para os médicos da família, por meio do Programa de Educação Permanente

– PEP.

Produto: MÉDICO DE PSF CAPACITADO

Unidade de medida: PESSOA

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central          1.500         10.000          2.000         10.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 – Programa: 708 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

- SUS – Ação: 2134 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GESTÃO

DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

133 –

Programa: 049 – SAÚDE EM CASA

Ação: 1117 – DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - PLANO DIRETOR

DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Mudança de finalidade para: Melhorar a qualidade da atenção primária à saúde, por

meio da otimização dos processos de trabalho, do reconhecimento de boas práticas e

da capacitação de pessoal, especialmente dos profissionais do Programa Saúde da
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Família, pelas oficinas do Plano Diretor, assegurando-se a inclusão de conteúdo

relativo à saúde do adolescente.

134 –

Programa: 054 – VIVA VIDA

Ação nova: .... – DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - VIVA VIDA

Unidade Orçamentária: 1541 – ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE

MINAS GERAIS – ESP-MG

Finalidade: Desenvolver e qualificar recursos humanos para o aperfeiçoamento dos

processos assistenciais e de apoio da rede Viva Vida, a partir de linhas guias,

protocolos clínicos e demais publicações elaboradas pela equipe técnica do

programa.

Produto: PROFISSIONAL QUALIFICADO

Unidade de medida: PROFISSIONAL

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central            350         10.000            350         10.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 – Programa: 708 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

- SUS – Ação: 2134 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GESTÃO

DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

135 –

Programa: 149 – INCENTIVO AO DESPORTO

Ação: 4166 – CAMPOS DE LUZ

Mudança de finalidade para: Revitalizar campos de futebol, incluindo os de futebol

amador, para que seja garantido ao cidadão o acesso a atividades esportivas e de

lazer, o que contribuiria para a sua integração social.

Mudança de produto para: CAMPO DE FUTEBOL REVITALIZADO E ILUMINADO

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual             50      3.000.000             50      3.105.000
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136 –

Programa: 706 – ATENÇÃO ASSISTENCIAL À SAÚDE

Ação nova: .... – APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À IMPLANTAÇÃO DE CENTROS

DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Unidade Orçamentária: 4291 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: Incentivar técnica e financeiramente os Municípios e os consórcios

intermunicipais de saúde a implementarem Caps-i, para atenção à saúde mental

infantojuvenil, e Caps-ad, para atenção à saúde mental dos usuários de álcool e

drogas.

Produto: MUNICÍPIO/CONSÓRCIO BENEFICIADO

Unidade de medida: MUNICÍPIO/CONSÓRCIO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual             15        900.000             15        900.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 900.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

137 –

Programa: 706 – ATENÇÃO ASSISTENCIAL À SAÚDE

Ação nova: .... – ATENÇÃO À SAÚDE DAS COMUNIDADES INDÍGENAS E

QUILOMBOLAS

Unidade Orçamentária: 4291 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: Estruturar a atenção primária à saúde nas aldeias indígenas e nas

comunidades quilombolas, garantindo o acesso dessas populações à saúde.

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Centro-Oeste              1         83.334              1         83.334

Jequitinh/Mucuri              6        500.000              6        500.000

Mata              1         83.333              1         83.333
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Norte de Minas              1         83.333              1         83.333

Rio Doce              2        166.667              2        166.667

Sul de Minas              1         83.333              1         83.333

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 1.000.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

138 –

Programa: 706 – ATENÇÃO ASSISTENCIAL À SAÚDE

Ação nova: .... – ESTRUTURAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE

VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN - EM MINAS GERAIS

Unidade Orçamentária: 4291 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: Garantir a alimentação permanente de dados do Sisvan e realizar o

diagnóstico e a avaliação do funcionamento do sistema no Estado.

Produto: MUNICÍPIOS COM SISVAN EM OPERAÇÃO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual            853      1.000.000            853      1.000.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 1.000.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

139 –

Programa: 707 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação: 4387 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Mudança de finalidade para: Direcionar ações para prevenção e controle de doenças

e agravos transmissíveis e não transmissíveis, acompanhando e analisando os dados

e as informações, recomendando e promovendo as medidas de controle apropriadas,

avaliando a eficácia e efetividade dessas medidas, divulgando as informações e

fornecendo orientação técnica aos profissionais de saúde responsáveis por essas

ações, bem como estruturar de forma mais efetiva os serviços de verificação de óbito

do Estado.
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140 –

Programa: 708 – GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

Ação nova: .... – DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GESTÃO DO

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 1541 – ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE

MINAS GERAIS – ESP-MG

Finalidade: Propiciar o fortalecimento da gestão de pessoas no SUS em Minas

Gerais.

Produto: PARTICIPANTE CAPACITADO

Unidade de medida: PARTICIPANTE

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central            120         10.000            120         10.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 – Programa: 708 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

- SUS – Ação: 2134 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GESTÃO

DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

PROGRAMAS ESPECIAIS

141 –

Programa: 701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação nova: .... – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Unidade Orçamentária: 2451 – FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE

EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS - HIDROEX

Finalidade: Viabilizar a remuneração de pessoal ativo do Estado e o pagamento dos

respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao

cumprimento das atribuições institucionais.

Produto: PESSOA REMUNERADA

Unidade de medida: PESSOA

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central             35         10.000             35         10.000
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Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

142 –

Programa: 701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação nova: .... – PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 2451 – FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE

EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS - HIDROEX

Finalidade: Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e

finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo

necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de medida: SERVIÇO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              0         10.000              0         10.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

143 –

Programa: 701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação: 2074 – OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À

SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              0        246.200              0        246.200

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

144 –
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Programa: 701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Ação: 2086 – OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSFUNDEB E CAE

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1         70.000              1         70.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 50.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

145 –

Programa: 702 – OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação nova: .... – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - HIDROEX

Unidade Orçamentária: 4461 – FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

Finalidade: Assegurar o pagamento dos proventos de aposentadoria dos servidores

públicos aposentados pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Minas

Gerais, cujo provimento tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2001, tendo em conta

a proteção da saúde e a manutenção da qualidade de vida daqueles que

preencheram os requisitos constitucionais e legais relativos à inatividade.

Produto: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

Unidade de medida: PROVENTO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1         10.000              1         10.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

146 –

Programa: 702 – OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação nova: .... – ENCARGOS DECORRENTES DA LEI FEDERAL Nº 11.941, DE

2009

Unidade Orçamentária: 1911 – EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
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Finalidade: Viabilizar o pagamento das dívidas do Estado decorrentes da Lei Federal

nº 11.941, de 2009.

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de medida: SERVIÇO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              0          1.000              0          1.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

147 –

Programa: 702 – OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação nova: .... – PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

Unidade Orçamentária: 2451 – FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE

EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS - HIDROEX

Finalidade: Atender ao pagamento de despesas com precatórios e requisições de

pequeno valor, tendo em vista a execução das decisões condenatórias transitadas

em julgado proferidas pelo Poder Judiciário contra a Fazenda Pública.

Produto: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

Unidade de medida: SERVIÇO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Estadual              0         10.000              0         10.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

148 –

Programa: 723 – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Ação: 2117 – CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PREDIAIS DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Mudança de regionalização para:
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Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba              1      1.050.000              1      2.808.000

Central              9     28.570.000              8     18.054.000

Centro-Oeste              0      5.200.000              2      2.361.000

Estadual              5      6.000.000              4     16.700.000

Mata              2      7.700.000              1     25.820.070

Norte de Minas              3      3.450.000              0              0

Rio Doce              1      1.550.000              1      1.260.000

Sul de Minas              3      7.950.000              2      4.606.000

Triângulo              0     18.550.000              0     66.827.000

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 20.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

149 –

Programa: 726 – ACESSO À JUSTIÇA

Ação: 4150 – ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Mudança de finalidade para: Prestar, em espaços adequados e bem equipados,

assistência jurídica integral e gratuita, judicial e extrajudicial, às pessoas

necessitadas, garantindo às camadas menos favorecidas da população amplo acesso

à Justiça.

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba         52.001        141.907         62.286        146.617

Central        641.345      1.800.189        768.191      1.858.295

Centro-Oeste        104.002        283.818        124.572        293.237

Jequitinh/Mucuri         69.335        189.209         83.048        195.496

Mata        277.337        756.838        332.191        781.965

Norte de Minas         69.335        189.209         83.049        195.491

Rio Doce         69.335        189.209         83.048        195.491
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Sul de Minas        277.338        756.838        332.190        781.965

Triângulo        173.336        473.024        207.617        488.728

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 50.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

150 –

Programa: 727 – EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Ação nova: .... – ELABORAÇÃO DE PROJETOS VISANDO À AMPLIAÇÃO DO

"CAMPUS" DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI EM

DIVINÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 1301 – SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E

OBRAS PÚBLICAS

Finalidade: Elaborar projetos arquitetônicos e executivos para ampliar o "campus" da

Universidade Federal de São João del-Rei no Município de Divinópolis.

Produto: PROJETO ELABORADO

Unidade de medida: PROJETO

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Centro-Oeste              1          1.000 0 0

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

151 –

Programa: 727 – EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Ação: 1118 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              2      5.000.000              4      2.000.000

Centro-Oeste              1          1.000              1        100.000

Mata              0              0              0              0
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Sul de Minas              0              0              0              0

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

152 –

Programa: 727 – EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Ação: 1358 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              1         10.000              1        500.000

Triângulo              1          1.000              0              0

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

153 –

Programa: 733 – PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL –

PADEM

Ação: 1167 – APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central              2        645.489              1        656.587

Norte de Minas              1          1.000 0 0

Cancelamento compensatório:

Valor (R$): 11.000,00 – Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

154 –

Programa: 773 – PROGRAMA PREVENTIVO EM SAÚDE OCUPACIONAL
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Ação: 1310 – SISTEMA ELETRÔNICO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE

OCUPACIONAL

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central             60        403.765             10        755.000

155 –

Programa: 773 – PROGRAMA PREVENTIVO EM SAÚDE OCUPACIONAL

Ação: 4650 – PREVENÇÃO DE DOENÇAS OCUPACIONAIS

Mudança de finalidade para: Promover e manter a saúde dos servidores públicos

estaduais efetivos de acordo com a Lei nº 16.192, de 2006, por meio de

levantamentos ambientais, treinamentos, exames médicos de saúde ocupacional e

outras ações específicas e, consequentemente, reduzir o absenteísmo e evitar o

agravamento de doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho e de patologias

relacionadas ao uso profissional da voz.

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Central          2.500        222.076          2.500        399.000

156 –

Programa: 773 – PROGRAMA PREVENTIVO EM SAÚDE OCUPACIONAL

Ação: 4694 – IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EM PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE

OCUPACIONAL

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

Região Físicas 2010 Financeiras 2010 Físicas 2011 Financeiras 2011

Alto Paranaíba          1.255         25.000          1.255          7.884

Central         17.350        346.809         17.350        109.375

Centro-Oeste          2.778         55.000          2.778         17.346

Jequitinh/Mucuri          3.898         78.000          3.898         24.599

Mata          4.497         90.000          4.497         28.384
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Noroeste            872         17.000            872          5.361

Norte de Minas          5.250        105.000          5.250         33.114

Rio Doce          4.248         85.000          4.248         26.807

Sul de Minas          6.115        122.000          6.115         38.476

Triângulo          3.737         75.000          3.737         23.654
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 24 DE DEZEMBRO DE 2009

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 23/12/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Ruy Muniz, notificando o falecimento da Sra. Risoleta Maciel Brandão,

ocorrido dia 21/12/2009, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/12/2009

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:

Requerimento do Deputado Vanderlei Miranda; aprovação - Inexistência de quórum

especial para votação de proposta de emenda à Constituição - Discussão, em 2º

turno, do Projeto de Lei Complementar nº 56/2009; discurso do Deputado Durval

Ângelo; encerramento da discussão; requerimento do Deputado Padre João;

deferimento; discurso do Deputado Durval Ângelo; votação nominal do Substitutivo nº

1 ao vencido em 1º turno, salvo destaque; aprovação; questão de ordem; discurso do

Deputado Durval Ângelo; questão de ordem; chamada para verificação de quórum;

existência de número regimental para votação; questão de ordem; suspensão e

reabertura da reunião; votação nominal do art. 2º do Substitutivo nº 1; aprovação -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 52/2009; requerimento do

Deputado Juarez Távora; questão de ordem; discurso do Deputado Durval Ângelo;

questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião; discurso do Deputado Paulo

Guedes; suspensão e reabertura da reunião; aprovação do requerimento; verificação

de votação; ratificação da aprovação - Acordo de Líderes; Decisão da Presidência -

Questão de ordem; discurso do Deputado João Leite - Questões de ordem - Decisão

da Presidência - Questão de ordem - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Resolução nº 2.619/2008; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Resolução nº 3.929/2009; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

40/2007; emissão de parecer pelo relator; encerramento da discussão; requerimento

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; aprovação do requerimento; votação do projeto;

aprovação na forma do vencido em 1º turno; prejudicialidade do Substitutivo nº 1 -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.481/2009; apresentação da Emenda nº

1; encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emenda; aprovação na
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forma do vencido em 1º turno; votação da Emenda nº 1; aprovação - Discussão, em

2º turno, do Projeto de Lei nº 3.734/2009; apresentação das Emendas nºs 2 a 4 e da

Subemenda nº 1 à Emenda nº 1; encerramento da discussão; votação do projeto,

salvo emendas e subemenda; aprovação na forma do vencido em 1º turno; votação

da Emenda nº 1; aprovação; votação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 1; aprovação;

votação da Emenda nº 2; rejeição; votação da Emenda nº 3; aprovação; votação da

Emenda nº 4; aprovação; declaração de voto - Suspensão e reabertura da reunião -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.880/2009; requerimento do Deputado

Ademir Lucas; aprovação do requerimento - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 3.938/2009; requerimento do Deputado Ademir Lucas; aprovação do requerimento

- Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.971/2009; requerimento do Deputado

Ademir Lucas; aprovação do requerimento - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 3.975/2009; requerimento do Deputado Ademir Lucas; aprovação do requerimento

- Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.976/2009; aprovação - Discussão, em

2º turno, do Projeto de Lei nº 3.977/2009; aprovação - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 4.005/2009; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 4.006/2009; aprovação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº

3.808/2009; aprovação com as Emendas nºs 108, 166 a 168, 170, 171, 176, 179,

180, 183, 184, 188, 189, 191, 192, 198, 199, 201, 204, 206, 207, 213, 215, 218 a 222,

224 a 227, 230, 231, 233, 234, 236, 240, 241, 245, 256 a 258 e 260 a 316, as

Subemendas nº 1 às Emendas nºs 16, 24, 40, 44, 51, 77, 78, 82, 83, 95, 97, 110, 120,

134, 147, 164, 165, 169, 173, 174, 177, 182, 185 a 187, 190, 193, 195 a 197, 200,

202, 203, 205, 208, 209, 211, 212, 216, 217, 223, 228, 232, 235, 237 a 239, 242 a

244, 246 e 251 a 253 e as Subemendas nºs 1 e 2 às Emendas nºs 175 e 194;

prejudicialidade das Emendas nºs 1, 4, 6, 7, 16, 24, 40, 44, 51, 63, 64, 72, 75, 77 a

79, 81 a 86, 88, 95 a 97, 106, 110, 111, 114, 120, 134, 136, 141, 143, 147, 152, 163 a

165, 169, 173 a 175, 177, 181, 182, 185 a 187, 190, 193 a 197, 200, 202, 203, 205,

208 a 212, 216, 217, 223, 228, 229, 232, 235, 237 a 239, 242 a 244, 246 a 253, 255 e

259; declarações de voto - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Sargento Rodrigues -

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. -

Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlos Gomes - Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo

Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo -

Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil

Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco -

Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette

de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri

Torres - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo

Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter

Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Nos termos do edital de

convocação, a Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a

discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não há matéria a

ser apreciada na 1ª Fase.
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Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Lei Complementar nº 55/2009, apreciado na extraordinária realizada ontem à

noite, e o Projeto de Lei nº 2.428/2008, que recebeu substitutivo na extraordinária

realizada hoje pela manhã e foi devolvido à Comissão de Política Agropecuária para

receber parecer. Fez retirar também o Projeto de Resolução nº 4.108/2009 e os

Projetos de Lei nºs 262, 309, 558 e 900/2007, 2.935/2008, 3.157, 3.238, 3.429, 3.586,

3.653, 3.754, 3.854, 3.864, 3.899 e 3.959/2009, apreciados na ordinária realizada

hoje, à tarde.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Vanderlei Miranda

solicitando a inversão de pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs

3.808 e 3.809/2009 sejam apreciados em último lugar e os Projetos de Lei

Complementar nºs 56 e 52/2009 sejam apreciados em primeiro lugar, nessa ordem,

entre as matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As Deputadas

e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)

Aprovado.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum especial para votação de

proposta de emenda à Constituição, mas que há para a apreciação das demais

matérias constantes na pauta.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 56/2009, do

Governador do Estado, que dá nova redação ao art. 8º da Lei Complementar nº 64,

de 25/3/2002, que institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos

Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto.

Estão inscritos para discutir os Deputados Gustavo Valadares, André Quintão e

Durval Ângelo. O Deputado Gustavo Valadares retira sua inscrição. Com a palavra,

para discutir, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, como há esforço coletivo de todos nós

para encerrarmos o ano hoje, retiro minha inscrição, para agilizar a votação.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Quero o projeto. Sr. Presidente, Srs. Deputados, por

entender que o esforço só é coletivo quando toda a coletividade está inserida, sinto-

me no dever de optar pelo trabalho regimental de esclarecimento e conscientização

dos Deputados a respeito do projeto em questão. Também por entender que esse

projeto traz mudança estrutural no sistema da previdência e da assistência social

pública em Minas Gerais, sinto-me no dever de esgotar o processo de discussão do

projeto. Todos sabemos que o desejo do projeto neoliberal, que há 15 anos foi

implantado no Brasil, era a política do Estado mínimo. De acordo com este primado

de economistas renomados, como Friedrich Hayek, que, em 1947, lançou a chamada

bíblia do neoliberalismo, “O Caminho da Servidão”, foram estabelecidos, de alguma

forma, os princípios do Estado mínimo. De acordo com a visão privatista da estrutura

do Estado, tinha-se em mente a privatização do sistema previdenciário público. É

interessante que esse modelo, adotado inicialmente no Chile, a partir do golpe de

Pinochet de 11/9/1973, fez uma verdadeira sanha privatista em relação ao seu

sistema previdenciário, experiência também vivida na Inglaterra em 1979, com a

chamada Dama de Ferro, Margareth Thatcher. E vimos em que resultou a

privatização do sistema previdenciário no Chile: o Estado não honrou os

compromissos com os servidores da iniciativa privada e da iniciativa pública, e crises

sucessivas levaram a atrasos de seis a oito meses das aposentadorias dos que

tentaram, durante anos a fio, mostrar sua utilidade, seu serviço para aquela nação.

Pois bem, como eu dizia, há 15 anos esse modelo privatista instalou-se no Brasil. O

objetivo era claro: a previdência pública era vista como um grande veio para os

fundos internacionais de especulação financeira. Um profundo movimento na base da

sociedade brasileira levou, de alguma forma, a um recuo estratégico do governo

Fernando Henrique Cardoso, mas algumas medidas foram implementadas, e hoje

vemos aí, como fruto desse sistema, um dualismo. Infelizmente o governo que veio

depois, o governo Lula, não conseguiu modificar esse modelo, dissociando a

previdência de quem entrou no regime a partir de 2001 e de quem estava

anteriormente, como também a modificação na lei de 1998. E hoje vemos a

movimentação dos aposentados em nosso país, que lutam pela paridade por um
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reajuste igual ao do salário mínimo e também toda a situação dos servidores públicos

pelo Brasil afora. No ano de 2002, em Minas Gerais, aprovamos a Lei Complementar

nº 64, que se preparava para estabelecer um escopo mais definido do que seria o

sistema de previdência. Infelizmente todos esses desvios trazidos pela ideologia

neoliberal foram implementados e adotados. Mas o que vemos de importante na lei

que estamos aprovando agora é uma regulamentação mais clara e evidente do

sistema previdenciário de Minas Gerais, pois prevê e estabelece a aposentadoria

voluntária e proporcional e, ao mesmo tempo, limites de idade e situações em que se

caracteriza a questão da invalidez permanente. Por isso é importante a leitura

detalhada do projeto, para que todos, ao votarem, conscientizem-se sobre o que

estão votando. O projeto modifica o art. 8º da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002,

e passa a vigorar com a seguinte redação: (- Lê:)

“Art. 8º - O servidor integrante do regime próprio de previdência de que trata esta lei

complementar será aposentado: I - compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com

proventos proporcionais ao tempo de contribuição; II - voluntariamente, desde que

cumprido tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos

no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes

condições: a) 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem, e 55 anos de idade

e 30 de contribuição, se mulher; b) 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, se

homem, e 50 anos de idade e 25 anos de contribuição, se mulher, para o professor

que comprove tempo de efetivo exercício exclusivamente das funções de magistério

na educação infantil e no ensino fundamental e médio; c) 65 anos de idade, se

homem, e 60 anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de

contribuição; III - por invalidez permanente: a) com proventos integrais se a invalidez

for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave,

contagiosa ou incurável, mencionada nos termos deste artigo; e b) nos demais casos,

com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. § 1º - Para fins do disposto

na alínea ‘a’ do inciso III do ‘caput’, entende-se como: I - acidente em serviço: o

evento danoso que tiver como causa mediata ou imediata o exercício das atribuições

inerentes ao cargo ou, ainda, a agressão sofrida e não provocada pelo servidor no

exercício de suas atribuições; II - moléstia ou doença profissional: a enfermidade que
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decorrer das condições do serviço ou de fato nele ocorrido, devendo o laudo médico

estabelecer a sua rigorosa caracterização; III - doença grave, contagiosa ou incurável,

as seguintes enfermidades: tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,

neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase,

paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,

espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados

avançados da doença de Paget - osteíte deformante -, contaminação por radiação,

síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina

especializada. § 2º - O prazo para provar a ocorrência de acidente em serviço, por

meio de processo especial, é de oito dias, contado a partir da data do evento danoso

e prorrogável por igual período mediante justificativa da autoridade responsável. § 3º -

É vedada qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.”

“Art. 2º - Ficam revogados o § 4º do art. 28 e o art. 33 da Lei Complementar nº 64,

de 2002. Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Aí, como estabelece o Regimento, o projeto foi encaminhado às Comissões de

Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos

termos do art. 192, combinado com o art. 102, do Regimento Interno - publicado de

acordo com o texto original.

É bom destacar também, para conhecimento de todos, a Mensagem nº 430/2009,

encaminhada ao Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, em que ele justifica: (- Lê:)

“Apraz-me encaminhar a V. Exa., para ser submetido a exame e deliberação dessa

egrégia Assembleia Legislativa, o incluso projeto de lei complementar que dá nova

redação ao art. 8º da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002, que institui o Regime

Próprio de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências. O propósito do projeto é sistematizar, em

redação clara e consonante com os textos constitucionais federal e estadual, as

espécies de aposentadoria que são asseguradas aos servidores estaduais

beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social. Conforme exposição de

motivos enviada pela Secretaria de Planejamento e Gestão, mostra-se importante

imprimir ao texto da Lei Complementar nº 64/2002 redação sistêmica que seja capaz

de distinguir adequadamente as espécies de aposentadoria por invalidez e arrolar as
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doenças consideradas graves para fins de aposentadoria por invalidez com proventos

integrais. Tratando-se, pois, de medida de inegável interesse público, venho solicitar

desta Casa a aprovação do projeto.”.

O projeto tramitou, e temos em anexo a Lei Complementar nº 64, que não vou ler,

por já ser do conhecimento de todos os Deputados. O sempre vigilante, atento e

presente Presidente da Comissão de Constituição e Justiça indicou, no dia 29 de

outubro, o também atento e competente Deputado Sebastião Costa para relatar o

projeto na Comissão de Constituição e Justiça. É interessante que houve uma

decisão da Mesa, que, dentro do prazo regimental, não foi questionada pelo

Deputado Weliton Prado, porque esse parlamentar já tinha um projeto que tratava

dessas questões, o Projeto de Lei Complementar nº 56/2009. Acredito que, de forma

equivocada, a Presidência da Casa, em 28/10/2000, adotando uma interpretação

incorreta do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, anexou o projeto do Deputado

Weliton Prado, que já tramitava na Casa, ao projeto do Governador. Na época, ficou

evidente que o projeto do Governador é que deveria ter tido um encaminhamento em

sentido contrário, ou seja, ele é que deveria ser anexado ao projeto do Deputado

Weliton Prado. Mas as medidas aqui são tomadas a bel-prazer. Recentemente um

Deputado da Mesa apresentou um projeto de contratação de egresso e benefício

fiscal, muito sério e importante. Só que este Deputado, em três legislaturas,

apresentou o mesmo projeto, e a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer

contrário justificando que ele tinha vício de iniciativa. No caso do projeto desse

Deputado da Mesa - também muito operoso, sempre presente no Plenário, está aqui

para dar quórum e para assinar todos os atos da Mesa; aliás, hoje se faz presente -, o

Governador encaminhou um projeto que foi anexado ao desse Deputado. O meu, que

tramitou em três legislaturas, o mesmo projeto, não teve o mesmo tratamento. Vamos

dizer que entendeu a douta Comissão de Constituição e Justiça que o envio do

projeto do Governador, de forma tácita, resolveria o problema da constitucionalidade,

mas este Deputado também, durante nove anos, apresentou uma emenda à

Constituição e, depois, um projeto de lei complementar que extinguia o Tribunal de

Alçada, unificando a 2ª instância no Estado. Aí veio um projeto do Tribunal de Justiça,

mas o meu foi anexado a ele. O meu é que foi anexado ao projeto do Tribunal de
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Justiça, não o contrário. Acho que temos de ter claro que o Regimento é para ser

obedecido. O meu projeto foi o primeiro de unificação de Tribunais que tramitou no

Brasil, após uma reunião realizada no Nordeste com Juízes de Tribunais de Alçada.

Então, estamos vendo que depende do Deputado que apresenta o projeto para a

Comissão de Constituição e Justiça dar parecer? Há Deputados aqui do baixo clero e

do alto clero? Esse é o grande problema da minha obstrução aqui. Há Deputados que

são tratados de forma diferente? Vemos que, no caso, o Deputado Weliton Prado

apresentou um projeto de lei complementar anteriormente, então o do Governador é

que deveria ser anexado ao dele. O Deputado da Mesa, no caso do egresso,

apresentou o projeto anterior, mas o do Governador é que foi anexado ao dele.

Quando, no caso, apresentei o mesmo projeto, recebeu parecer de

inconstitucionalidade durante três legislaturas. E, quanto à unificação dos Tribunais,

houve tratamento diferenciado. Regimento não pode ser tratado como borracha,

Deputado Jayro Lessa, que serve para um e não serve para outro. Temos boa

memória e uma atuação enorme, por isso temos de ter claro se todos os Deputados

são tratados igualmente ou não. Aí poderia falar, já que o Padre João abriu a

questão, sobre as emendas parlamentares. Cada parlamentar teve o direito de

apresentar um milhão e meio de emendas parlamentares. Por que há Deputados que

tiveram uma apresentação maior e, em 100% de assinaturas de convênios, 50% ou

60% foram pagos, enquanto outros não? Que diferenciação há dentro das mesmas

bancadas?

Tenho levantamento de tudo. Não quero constranger nenhum companheiro, não

darei nome de ninguém. Isso não me interessa. O erro é do governo. Um Deputado

me disse que aconteceu a mesma coisa com ele: se se apresentar uma emenda na

Secretaria dele, ela sairá para outro Deputado, e o convênio é assinado lá. Ouvimos

isso aqui. E ele simplesmente não libera, como se estivesse administrando algo dele.

Então, estamos vendo isso na forma e no processo. Disse isso durante a tramitação

desse projeto aqui. Então, há diferença? O princípio da constitucionalidade vale para

uns e não vale para outros? Sempre persegui essa matéria e apresentei. O projeto da

Maria Tereza Lara, de que fui relator na Comissão de Direitos Humanos, aperfeiçoou

muito esse projeto. Aliás, a Maria Tereza está de parabéns. E eu estava esperando
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que viesse um parecer de inconstitucionalidade no projeto da Maria Tereza. Seria

uma baita contradição e algo que mostraria que aqui há o alto clero e o baixo clero.

Ou, em respeito ao Pastor Vanderlei Jangrossi, há o alto pastoreado e o baixo

pastoreado. Então, há diferenças entre os Deputados? Vale para uns, e não vale para

outros? Não, deve-se tratar todo o mundo por igual. Como usei o exemplo do baixo e

do alto clero, e temos de fazer um discurso ecumênico, devemos lembrar também

dos ministros evangélicos, que são pastores. Enfim, temos de ter um tratamento

igual.

Espero que, agora, com novos Consultores na Assembleia Legislativa, uma equipe

de altíssima qualidade, não vejamos tratamento desigual, como estamos vendo

agora.

Temos projeto que é vetado pelo governo, porque dizem que Deputado não pode

estabelecer política pública. No ano passado, eu tive projeto vetado, no entanto

outros projetos são aprovados. Qual é o critério para a Advocacia-Geral do Estado se

manifestar a respeito de determinado projeto de Deputado? Qual é o custo? Qual é o

preço? Por que uns podem, e outros não? Tem de haver tratamento único nessas

questões. Tem de haver tratamento único nessas questões.

A Mesa, ao tomar um procedimento prejudicando o Deputado Weliton Prado, que

era o autor originário da modificação na Lei nº 64, dá esse tratamento desigual. Acho

que não podemos permitir, em hipótese nenhuma, tratamento desigual. Para dizer

que não estamos nos lamentando, vamos ler o projeto da variável, da modificável, da

fluida Comissão de Constituição e Justiça, onde os pareceres podem ser dados de

acordo com o gosto do freguês. Mas é bom que não seja assim. Temos aqui a

seguinte fundamentação: (- Lê:)

“A proposição em análise pretende dar nova redação ao art. 8º da Lei

Complementar nº 64, de 25/3/2002, que institui o Regime Próprio de Previdência e

Assistência Social dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências. Visa fundamentalmente a precisar as situações de aposentadoria por

invalidez permanente. Além disso, revoga o § 4º do art. 28 e o art. 33 da mesma lei.

No que toca à nova redação para o art. 8º da Lei Complementar nº 64, de 2002,

observa-se que os incisos I, II e III do “caput” não alteram o conteúdo dos mesmos
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incisos da norma vigente, que tratam das situações de aposentadoria voluntária,

compulsória e por invalidez de servidores públicos. A proposta de redação para o

inciso III pretende, porém, desdobrá-lo em alíneas, para distinguir claramente as

situações de aposentadoria por invalidez com proventos integrais e proporcionais.”

Continua o parecer da douta e variável Comissão: (- Lê:)

“Complementando esse intento, a redação sugerida para o § 1º do artigo

acrescenta as definições de acidente em serviço e moléstia ou doença profissional,

reproduzindo conceitos constantes no art. 108 da Lei nº 869, de 5/7/1952, que dispõe

sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. Além

disso, altera a relação de doenças graves, contagiosas ou incuráveis constante no §

2º do art. 8º da lei em vigor. O novo § 2º, por sua vez, definiria o procedimento para

comprovação da ocorrência de acidente em serviço, igualmente reproduzindo norma

do art. 108 da Lei nº 869, de 1952. Finalmente, a vedação à contagem de tempo de

contribuição fictícia, atualmente constante no § 1º do art. 8º da lei sob comento,

passaria a figurar no seu § 3º. Cumpre ressaltar inicialmente que, por imperativo de

segurança jurídica, os princípios da técnica legislativa desaconselham a promoção de

alterações desnecessárias em leis em vigor. Opinamos, então, pela supressão dos

incisos I e II do “caput” e do § 3º do art. 8º da Lei Complementar nº 64, de 2002, na

redação proposta pelo art. 1º do projeto em exame, uma vez que os mesmos

dispositivos já se encontram nos incisos I e II do “caput” e no § 1º do art. 8º dessa lei.

Ademais, a Lei Complementar nº 78, de 9/7/2004, que dispõe sobre a elaboração, a

alteração e a consolidação das leis do Estado, veda, em seu art. 18, o

aproveitamento de número de dispositivo vetado. Diante disso, não se pode introduzir

nova disposição no § 3º do art. 8º da Lei Complementar nº 64, de 2002. No que toca

à constitucionalidade da proposição, importa destacar que previdência social é

matéria de competência legislativa concorrente, conforme dispõe o inciso XII do art.

24 da Constituição da República. Significa isso, conforme os §§ 1º a 4º do mesmo

artigo, que à União compete editar as normas gerais da matéria, cabendo aos

Estados suplementar essas normas estabelecendo disposições específicas, em vista

das respectivas peculiaridades, e editar suas próprias normas gerais em temas

eventualmente não regulados por lei federal.
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Além disso, deve-se ter em vista que a própria Constituição da República,

particularmente em seu art. 40, estabelece uma série de normas gerais referentes

aos regimes próprios de previdência de servidores públicos, de observância

obrigatória pelos Estados. Entre essas normas, o § 12 do art. 40 estabelece que:

“Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos

titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados

para o regime geral de previdência social”. Isso posto, observamos que o conceito de

acidente em serviço do inciso I do § 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 64, de

2002, na redação da proposição examinada, embora expresso em termos mais

abertos, pode parecer mais restrito que a definição de acidente de trabalho dos arts.

19 e 21 da Lei Federal nº 8.213, de 24/7/91, que dispõe sobre os planos de

benefícios do regime geral de previdência social. Não obstante, a aplicação das

disposições da Lei Federal nº 8.213, de 1991, ao regime de previdência dos

servidores do Estado independe de expressa reprodução na lei que disciplina este,

uma vez que, por força do § 12 do art. 40 da Constituição da República, as normas do

regime geral de previdência social aplicam-se subsidiariamente aos regimes próprios

dos servidores públicos. Por seu turno, a definição de moléstia ou doença profissional

do inciso II é coerente com as definições de doença profissional e doença do trabalho

previstas no art. 20 e no inciso III do art. 21 da Lei Federal nº 8.213, de 1991, embora

não seja idêntica a estas. Da mesma forma, entretanto, essas disposições se aplicam

ao regime próprio dos servidores do Estado, independentemente de reprodução

expressa na lei estadual.”

Considero importante continuar a leitura, para que tenhamos clareza de todo o

escopo do projeto e a votação seja bem consciente. Aqui está algo que achamos

importante. (- Lê:)

“Observamos, a propósito, que essa relação abrangente já é adotada pelo Estado,

conforme a Resolução nº 15, de 10/4/2007, da Secretaria de Planejamento e Gestão

de Minas Gerais, e o art. 3º da Deliberação nº 2.423, de 18/7/2008, da Mesa da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Sugerimos alteração específica

na redação proposta, apenas para explicitar que outras doenças que venham a ser

previstas na legislação previdenciária, federal ou estadual, também ensejarão direito
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a aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, tal como consta

na redação vigente do § 2º do art. 8º da Lei Complementar nº 64, de 2002. Quanto às

disposições que se pretendem revogar, o § 4º do art. 28 da Lei Complementar nº 64,

de 2002, reproduz disposição do inciso I do parágrafo único do art. 4º da Emenda à

Constituição nº 41 à Constituição da República, de 19/12/2003. Esse dispositivo foi

declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal - STF - no julgamento das

Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 3.128-7 e 3.105-8. Assim se aplica-se aos

servidores inativos e pensionistas em gozo de benefícios ou com direito adquirido na

data de promulgação da referida emenda a norma geral do § 18 do art. 40 da Magna

Carta. Por seu turno, o art. 33 da Lei Complementar nº 64, de 2002, que vincula a

contribuição dos servidores inativos exclusivamente ao pagamento de pensão por

morte, restou prejudicado pela elevação do princípio da solidariedade a norma geral

dos regimes próprios de previdência dos servidores públicos, operada pela referida

Emenda à Constituição nº 41, de 2003.”

A conclusão da oscilante e variável Comissão de Constituição e Justiça foi: “Pelas

razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei Complementar nº 56/2009 com as Emendas nºs 1 a 3, a

seguir apresentadas”. A Emenda nº 1 excluiu, no inciso II do § 1º art. 8º, a expressão

“ou doença”. A Emenda nº 2 trata da aposentadoria por invalidez permanente,

incluindo-se “e outras que a lei indicar”, inclusão mais do que correta. A Emenda nº 3

fez adequação da matéria.

Feito isso, a matéria foi para a Comissão de Administração Pública, sendo o

Deputado Délio Malheiros o relator. Servidor público, não esperaríamos do Deputado

Délio Malheiros outra preocupação que não fosse a defesa intransigente dos

servidores. Mas ele foi, talvez, muito econômico nas emendas, poderia ter sido bem

mais generoso, como servidor público que é. Mas são emendas importantes: a

inclusão, por exemplo, no art. 1° do projeto de out ras enfermidades, como artrite

reumatoide, fibrose cística. Fizemos até um debate sobre a muscovicidose na

Comissão de Direitos Humanos, há pouco tempo, com portadores de fibrose cística.

Temos uma associação no Estado, que faz um trabalho maravilhoso. Helder,

estudante de filosofia, esteve várias vezes na Comissão discutindo esse problema, e
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temos avançado no acordo com o governo do Estado para um tratamento

diferenciado da fibrose cística. O companheiro Délio incluiu, também, o lúpus

eritematoso disseminado sistêmico e uma doença que, apesar da sua raridade,

acomete alguns servidores, pênfigo foliáceo, e não estou vendo nenhum médico...

O Deputado João Leite - O Deputado Adelmo Carneiro Leão. Ele está querendo

participar.

O Deputado Durval Ângelo* - Adelmo, o que seria pênfigo foliáceo? Doença de

pele, correto. Obrigado, professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em

Uberaba, e médico. Obrigado, Deputado João Leite, a sua intervenção foi

providencial. O Pinduca também entende. Pinduca tem um coração de ouro. Só

dorme, Pinduca, quem tem a consciência tranquila do dever cumprido, que acho que

é o caso de V. Exa. Só consegue dormir quem tem a consciência tranquila do dever,

do compromisso com os pobres. É muito importante tê-lo aqui, Pinduca. Você tem um

coração de ouro.

A Emenda n° 5, do Deputado Délio Malheiros, que, nu m novo inciso, diz no art. 8º

“por invalidez permanente atestada na forma do art. 13”, porque é o artigo que prevê

a questão da perícia médica. Destaco que esse projeto fechou com chave de ouro,

apesar de estar faltando a assinatura no devido lugar. Isso poderia, do ponto de vista

formal, invalidar toda a votação. Uma comissão, com um Presidente de primeira

grandeza, que é o Deputado Zé Maia, que tem demonstrado muita preocupação com

sua região, nomeia Lafayette de Andrada relator, e ele, apesar dos 350 anos de

política, se esqueceu de assinar o relatório, a folha de rosto. Não quero criar

dificuldade alguma para o governo nem para os nobres companheiros, mas isso

poderia dar nulidade ao processo. Desde que chegou, parecia ser Deputado

experiente, pelo seu conhecimento técnico e também por esposa tão competente e

simpática como a sua, que sempre que nos encontra aqui e nos enche de orgulho -

ao lado de um grande homem, há sempre uma grande mulher. Nossos parabéns

também pelo encontro na festa da Assembleia, pela forma tão educada como ela

atende a todos. Creio que este é valor significativo. Não, tem de ser um pouco mais

tarde. Ela está como Prefeita na cidade, não pode estar aqui não.

O Deputado João Leite (em aparte) - Ele quer ir encontrar-se com ela.
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O Deputado Durval Ângelo* - Mas o parecer do Deputado Lafayette de Andrada

merece...

O Deputado João Leite (em aparte) - Estou acompanhando, com atenção, a

manifestação de V. Exa. Hoje tivemos oportunidade de nos encontrar com várias

pessoas ligadas à militância dos direitos humanos e nos lembramos muito de V. Exa.

Esta foi semana muito triste para nós, com a perda do nosso companheiro João

Batista de Oliveira justamente na proximidade do dia 10 de dezembro, dos 61 anos

da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Estou acompanhando V. Exa. tratar

desta matéria há algum tempo, portanto gostaria de fazer apelo ao meu amigo e

companheiro de muitos anos, Durval Ângelo. O Deputado conhece todo o Estado, por

causa da militância, e aguerrido, presidindo a Comissão de Direitos Humanos da

Assembleia Legislativa, talvez não haja lugar algum neste Estado em que V. Exa. não

tenha comparecido; pelo contrário, esteve em todos os lugares, lutando. Fico aqui

pensando nos nossos companheiros que estão distantes, neste Estado continental.

Sei que V. Exa está tratando de temas importantes, mas lhe faço apelo. Neste final,

nesta proximidade do término dos nossos trabalhos, todos temos o anseio de estar

com nossos familiares, apesar de sabermos das nossas obrigações com o povo

mineiro, na Assembleia Legislativa. O apelo que faço, contando com sua contribuição,

com sua ajuda, é para encerrarmos este ano. Faltam poucos projetos para serem

votados e há entendimento, portanto queria pedir sua contribuição, sua ajuda. Todos,

de alguma forma, depois deste ano de tanto trabalho na Assembleia Legislativa; aliás,

V. Exa. lembrava os trabalhos das comissões da Assembleia Legislativa, das

comissões especiais, da Comissão Especial de Execução da Penas, cujo relatório,

tão denso foi feito por V. Exa. com conteúdo reconhecido por várias instituições e

apresentado por V. Exa. e pelo Deputado Alberto Pinto Coelho, nosso Presidente, ao

Conselho Nacional de Justiça. Depois deste ano, com tanto trabalho, faço apelo ao

Deputado Durval Ângelo, pai de sete filhos, pai amoroso, companheiro, para que nos

ajude na orientação para votação destas matérias. Algumas são complexas mesmo,

além disso há o PPAG, com muitas emendas, o Orçamento, então peço sua ajuda,

sua condução para que votemos esses projetos. V. Exa. lembrava o Deputado José

Maia, que deve estar a uma distância de 800km da sua residência, o Deputado Arlen
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Santiago a 500km, portanto todos se encontram muito ansiosos para voltar para casa.

Então o apelo que faço ao meu amigo Deputado Durval Ângelo, líder dos direitos e

das garantias fundamentais das pessoas, é para pedir sua ajuda para agilizarmos

esta votação neste fim do ano. São muitas matérias, algumas importantes, as quais

V. Exa. domina tão bem, em relação à suplementação de outro Poder, à

suplementação do Tribunal de Contas.

São matérias que V. Exa. domina. Pode, pois, nos ajudar a agilizar essa votação,

assim como a votação do PPAG e do Orçamento, para encerrarmos com chave de

ouro este ano de tanto trabalho na Assembleia Legislativa. Nossos companheiros se

dedicaram muito. Outro dia, contei o número de reuniões extraordinárias da

Comissão de Segurança Pública. Não conseguimos chegar perto das reuniões

extraordinárias da Comissão de Direitos Humanos.

O Deputado Durval Ângelo* - Foram 50 reuniões extraordinárias e 22 visitas ao

interior.

O Deputado João Leite (em aparte) - Conseguimos apenas nos aproximar desse

número. V. Exa. foi relator de uma Comissão Especial.

O Deputado Durval Ângelo* - Que V. Exa. presidiu de forma brilhante. Foi um

trabalho em sintonia. Deputado João Leite, não posso negar nenhum pedido de V.

Exa. Amanhã, encaminharei aos gabinetes dos 76 colegas Deputados um livro de

nossa autoria, que saiu hoje da gráfica: “O Direito de Ter Direito. A Mais-Valia dos

Desvalidos”. Gostaria que V. Exa. descobrisse, mas lhe faço uma confidência: nesse

livro de mais de 300 páginas, o único Deputado que cito é V. Exa.

O Deputado João Leite (em aparte) - Agradeço muito.

O Deputado Durval Ângelo* - Faço isso de coração, por amizade, de forma

generosa, pelo seu trabalho e pelo que V. Exa. representa. Nas eleições de cinco

anos atrás, quando V. Exa. era candidato a Prefeito de Belo Horizonte, numa

delegacia de Palmital, li num plástico que arranquei do quadro que não se deveria

votar em Deputado, em Prefeito que apoia os direitos humanos, porque quem age

assim apoia bandido. Fiz uma crítica dura ao outro candidato à reeleição, que era do

meu partido, e fiz uma defesa do seu nome.

O Deputado João Leite (em aparte) - Lembro-me bem disso.
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O Deputado Durval Ângelo* - Apenas um Deputado do PSDB aparteou-me. E

entendi que aquela questão transcendia isso.

No último texto do livro, quando analiso o crime de tortura em Minas Gerais,

discorro sobre o seu trabalho, sobre a sua luta e conto casos pitorescos que vivemos

juntos durante labuta na Comissão de Direitos Humanos.

V. Exa. fez referência ao Deputado João Batista de Oliveira. Vendo aqui a Lei

Complementar nº 64 e lembrando todo o carinho que ele tinha pelo Ipsemg e pelos

servidores públicos, quero contar um caso, que, aliás, contei sexta-feira ao Presidente

Alberto Pinto Coelho, ao Diretor-Geral, Eduardinho, e ao Secretário-Geral, José

Geraldo. Recebi dois telefonemas nesse dia que me emocionaram muito: um era de

uma sobrinha do Deputado João Batista, e o outro, de uma assessora, que disse o

seguinte: “A situação do João está grave. Antes de ficar insconsciente, de entrar em

coma, a última pessoa de quem se lembrou foi o senhor. Ele disse que poderia

morrer no final de semana e pediu que o senhor entrasse em contato com a

Assembleia, para onde gostaria de ser levado, e gostaria também que os

companheiros de direitos humanos estivessem no seu velório”. Isso nos comoveu

muito. Temos essa lembrança do amigo e irmão, que foi um dos maiores Secretários

de nosso Estado. Os novatos não conheceram o grande Deputado João Batista de

Oliveira.

Sabemos que, desde os 19 e os 20 anos de idade, o João era lutador, guerreiro.

Após acidente de carro, ele, que veio de Aimorés e passou sua infância em

Cuparaque, Município emancipado por nós, pois era Distrito de Conselheiro Pena,

enfrentou uma luta pela vida. Sua luta era pela vida. Foi interessante seu raciocínio

quando o médico, na quinta-feira, quis levá-lo para o CTI, pois, continuando sua

hemodiálise, disse que não queria que o levasse. Isso não foi eutanásia, mas o que

chamamos de ortotanásia, pois quis ter morte digna, somente cortando a dor. Sua

luta foi tanta, que, mesmo debilitado, se submeteu ao transplante de fígado. O

interessante foi que, durante esse procedimento, ele disse que gostaria que a

Comissão de Direitos Humanos discutisse a questão do transplante. Quando

trouxemos, com o Deputado Fahim Sawan, o MG Transplante ao Hospital das

Clínicas, ele estava na mesa. Isso aconteceu no dia posterior ao dia em que voltou
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para o hospital. Liguei para o Presidente e disse que o João tinha feito a previsão da

sua morte, pois estava com infecção generalizada. Ele disse que seria naquele fim de

semana. Então tínhamos de estar com o salão liberado. Quando liguei para o

Presidente, ele estava no Rio de Janeiro, com o Vice-Presidente da República, José

Alencar. Disse-lhe que não tinha conseguido falar com o Secretário-Geral nem com o

Diretor-Geral; porém depois os dois me ligaram. Passei a ligar para as entidades de

direitos humanos, dizendo: “Fiquem atentos; se acontecer, temos de estar todos no

velório do João”. Liguei também para a Márcia Martini, que estava presente no

velório. Agora direi a coincidência significativa: ele faleceu com meia hora de

diferença do horário em que minha sogra, Sra. Geralda Barbosa de Souza, faleceu.

Na madrugada, tive de ir para Mutum, onde permaneci até terça-feira pela manhã; por

telefone, tive de mobilizar, do meu gabinete, as entidades, mas não pude comparecer

a esse momento final. Para mim, isso demonstra a grandeza do Deputado João

Batista de Oliveira, que foi homem de valor.

Antes de passar a palavra ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, gostaria da falar

sobre outro fato que me marcou muito. O João, já com dificuldade enorme de

locomoção, utilizando muletas, disse-me: “Durval, a polícia vai invadir a Vila

Corumbiara, na Vila Pinho, no Barreiro, e não posso ir lá, pois teria de passar no meio

do pasto. Gostaria que fosse e não deixasse que violência alguma ocorresse com os

sem-casa”. É bom que o Prefeito Márcio Lacerda ouça isso. Quando eu estava indo,

recebi telefonema dizendo que o João estava indo também. Tivemos de carregá-lo no

colo. A polícia estava cercando a Vila Corumbiara para explodir bombas, e o João foi

carregado, no colo, para o meio do acampamento. Diante daquele estado, oito padres

e um pastor, vendo o João naquela defesa dos moradores, decidiram morar no

acampamento, revezando-se permanentemente, para que soubessem que lá havia

representantes religiosos e o João. Dizem que há morro à direita de quem chega, e

lembro-me muito bem de que o Vice-Prefeito Célio de Castro, à época, foi lá de

helicóptero. Dizem que aquela cena, o Célio vendo o João ser carregado para dentro

do acampamento, sensibilizou as autoridades, para que não cometessem violência

alguma na Vila Corumbiara, na Vila Pinho.

Então, para mim, essa é uma lembrança do Deputado, uma referência para todos
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nós.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte)* - Deputado Durval Ângelo, antes

de tratar da questão do PLC 56/2009, também quero juntar minha voz à sua, à do

Deputado João Leite e à de todos os companheiros, colegas Deputados e Deputadas

que lutamos pelos direitos humanos em uma homenagem sincera ao Secretário João

Batista de Oliveira, grande Deputado, que, com todas as limitações físicas, caminhou

generosa e corajosamente pelo Estado de Minas Gerais na defesa intransigente dos

direitos humanos.

Quero também aproveitar a oportunidade para dizer a V. Exa. que, em vista do

projeto que está sendo discutido, e também preocupado com a defesa dos direitos

dos trabalhadores do Estado de Minas Gerais, considero que, principalmente nós, do

Bloco PT-PMDB-PCdoB, não podemos aprovar nesta reunião, no mínimo, esta

emenda que está sendo proposta de redução do repasse dos recursos para o

Funpemg. Isso significa a renúncia ou a omissão do governo do Estado diante da

construção de um fundo absolutamente necessário para a sustentação do futuro dos

trabalhadores concursados e contratados a partir de 2001. Devemos assegurar, em

nome e em defesa dos trabalhadores e da aposentadoria deles, um fundo que possa

acolher os recursos tão necessários para garantir esse futuro. Não podemos votar

essa proposta como está, por isso solicitei à nossa assessoria que destaque o artigo

que trata dessa emenda, porque, por mais dificuldades que tenha o governo do

Estado em fechar suas finanças, entendo que há alternativas, ainda que fortes e

dramáticas, como, por exemplo, parar de investir no famoso Centro Administrativo,

em vez de parar de investir nos servidores e no futuro deles. Então quero aqui

aproveitar a oportunidade nesta minha intervenção, no aparte que V. Exa. me

concedeu, para dizer que votaremos e gostaríamos de ver os Deputados votarem

também contra, por vários motivos, até pela forma como o governo nos apresenta

essa emenda. Entendo que ela afronta este Parlamento por ser intempestiva e não

nos permitir tempo suficiente para um debate sério e aprofundado.

Aceitaria tranquilamente que o governo do Estado confessasse as dificuldades

financeiras que enfrenta. É interessante, Deputado Durval Ângelo, que este governo

talvez seja o que mais tenha tomado dinheiro emprestado na história de Minas
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Gerais, que talvez tenha permitido a maior evolução da dívida do Estado de Minas

Gerais, quase R$30.000.000.000,00. Realmente houve a crise, que reduziu os

negócios do Estado e a sua arrecadação, mas, se reduziu muito, não chegou a

R$2.000.000.000,00. No entanto, o Estado de Minas Gerais, no governo Aécio

Neves, aumentou sua dívida para próximo de R$30.000.000.000,00. O número de

empréstimos foi fabuloso, e agora está propondo reduzir o repasse. E quem analisa

isso inicialmente, às vezes, tem a ideia de que os servidores deixarão de contribuir ou

terão sua contribuição reduzida. Mas não, não reduzirão R$0,01 de sua contribuição.

O que será reduzido é o repasse para o Funpemg e, nesse caso, o governo de Minas

Gerais, aí sim, reduzirá o repasse de recursos do Tesouro para aquilo que deveria

estar contribuindo, para o futuro do Estado de Minas Gerais.

Quero aproveitar e agradecer a oportunidade de ter-me concedido aparte, pois

pude manifestar o meu repúdio à forma intempestiva com que nos foi apresentada

essa proposta, à agressão ao futuro dos servidores públicos, ao que está

acontecendo. Manifesto o nosso voto contrário. Muito obrigado.

O Deputado Durval Ângelo* - Gostaria de acolher o apelo do Deputado João Leite,

não continuando a discussão do projeto e já me inscrevendo para encaminhar,

porque desejo abordar as questões mencionadas pelo Deputado Adelmo Carneiro

Leão. Então encerro a discussão.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A

Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de

conformidade com o art. 260, inciso I, combinado com os arts. 192 e 255, do

Regimento Interno. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram

presença no painel que o façam neste momento. A Presidência vai dar início ao

processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que tomem seus

lugares. Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando a votação

destacada do art. 2º do Substitutivo nº 1. A Presidência defere o requerimento, de

conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Com a palavra,

para encaminhar a votação, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Deputado Adelmo Carneiro Leão, este era o último
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sobre o qual falaria, mas, em função das intervenções, não pude fazer uso da

palavra, acolhendo um pouco o apelo do Deputado João Leite, o que não deixo de

fazer. Gostaria de dizer o seguinte: o projeto sofreu uma fratura muito grande. Ele até

se apresentava um pouco ingênuo, com necessária adequação e corretíssimo. É

interessante que não houve interesse algum em votá-lo naquela época, mas parecia

que, no dia 15 de dezembro, viria aqui o parecer. Até acho que esta emenda feita

pelo governo é inconstitucional, e aí está seu perigo, porque a lei federal é clara e fala

em cálculo atuarial. O que o cálculo atuarial reduzirá? Aí vem o grande problema.

Estamos transferindo um problema jurídico que poderá onerar o futuro governo.

Poderá ser o governo do Hélio Costa, ou o do Patrus, ou o do Pimentel, ou o de todos

nós juntos. Quem sabe? Quem entrar com ação direta de inconstitucionalidade... Os

sindicatos nacionais entrarão, já anunciaram isso, inclusive o da previdência social. O

que teremos aqui, Deputado Adelmo Carneiro Leão? Dívida para outro governo

pagar. Também em relação à PEC nº 100 ficou parecendo que o PT era contra, e

depois votamos a favor. Estamos criando dívida para os outros. Por duas vezes, o

governo do Estado teve a CND por liminar na Justiça Federal, em plantões no fim de

semana. Talvez haveria terceira vez. Digo mais: o novo governo terá de pagar a

conta também de outro projeto da contribuição compulsória, que pode ser modificada

no Supremo e não é votada. Outro governo pagará os empréstimos, pois os prazos

de carência vencem todos no próximo governo, naquela questão alarmante que V.

Exa. mencionou. Então temos aqui bomba de efeito retardado para o próximo

governo. É isso que chamam de choque de gestão? Ou é o calote da gestão? Ou o

rei está nu. O rei está nu? Digo mais: povo de Minas Gerais, os problemas que vêm

pela frente serão grandes. Ficará parecendo que a incompetência é do outro governo,

do governo que assumir. Isto é inconstitucional, e a Comissão - vacilante, oscilante e

cambiante - de Constituição e Justiça deu parecer pela constitucionalidade. Agora

como pode dar parecer em projetos nossos nestes mesmos sentidos? Então penso

que a situação é de grande preocupação.

Aliás, temos de pedir verificação de votação, para o bloco e outros parlamentares

votarem contra essa emenda. O que está por trás dela é que os Poderes estão

estourando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Fica parecendo um Governador de
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Minas Gerais que, certa vez - o Adalclever conhece esta história -, queria construir

ponte no vão muito largo de um rio, mas o engenheiro-chefe disse: “Sr. Governador,

não podemos fazê-lo, por causa da lei da gravidade”. Aí ele disse: “Revoga-se a lei

da gravidade”. Então o choque de gestão é aparência, e estão revogando de forma

indireta a Lei de Responsabilidade Fiscal. Este Poder, Deputado Alberto Pinto

Coelho, está de parabéns, porque aqui as finanças estão bem acompanhadas.

Estamos revogando de forma indireta, com outra medida inconstitucional, a Lei de

Responsabilidade Fiscal. Pessoalmente, não morro de amores pela Lei de

Responsabilidade Fiscal. Sou sincero com vocês, como sempre me manifestei aqui.

Sou coerente, continuo pensando da mesma forma, mas que pelo menos fosse

aberto, que falassem que o Tribunal de Justiça está estourando a Lei de

Responsabilidade Fiscal, que o Poder Judiciário, o Ministério Público, o TCE e o

Poder Executivo também estouraram. E aí, Srs. Deputados, como ficam os

Municípios? Estamos vendo situação muito clara de revogação indireta da Lei de

Responsabilidade Fiscal. As alíquotas sobem exatamente no período do próximo

governo. Quem pagará a conta? Será o Governador Fernando Pimental? O

Governador Patrus Ananias? Ou o Governador Hélio Costa? Veremos aqui

Deputados da base de governo hoje dizendo: “Este governo é incompetente”. Aí

constataremos que a alíquota do Funpemg aumentou, que as cotas-partes do

pagamento dos empréstimos nacionais e internacionais serão feitas no novo governo.

Minha gente, isso é preocupante, é algo que nos leva a refletir sobre o Estado de

Minas Gerais. A matéria está sendo votada de afogadilho, de última hora, mas

mereceria análise mais atenta de todos os Srs. Deputados. Não adianta nos

penitenciarmos aqui após o leite derramado, o trinco arrombado. Precisamos ter

responsabilidade com o todo. E que os servidores públicos de Minas Gerais saibam

que é ilusão: não reduz contribuição previdenciária de servidor algum. É redução do

Funpemg, que implicará o comprometimento da aposentadoria futura dos servidores

que entraram para o Estado a partir de 2002. O que podemos fazer? Alertar. Estou

aqui há uma hora comentando esse projeto. Depois terei mais uma hora para

encaminhar cada emenda, pois vou me inscrever em todas as emendas e todos os

destaques. Peço para me inscrever por uma hora, porque todas as emendas serão
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encaminhadas.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo destaque.

- Registram “sim” os Deputados e a Deputada:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - André Quintão - Antônio

Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Domingos Sávio -

Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Durval Ângelo -

Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa

- João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo

Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Padre João -

Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -

Wander Borges - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 44 Deputados. Não houve voto contrário. Está

aprovado o Substitutivo nº 1, salvo destaque. Votação do art. 2º do Substitutivo nº 1.

Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Durval Ângelo.

Questão de Ordem

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, quero entender por que foram

colocados 4 minutos para o meu encaminhamento. A matéria não tem nenhum

tratamento de regime de urgência para colocação de 5 minutos, que, agora, já são 4.

O Sr. Presidente - Esclareço ao Deputado que vou recompor o seu tempo. O § 2º

do art. 264 do Regimento Interno diz: “No encaminhamento de votação, serão

observados os seguintes procedimentos: § 3º - Em se tratando de matéria destacada,

poderão falar, pelo prazo de 5 minutos, três Deputados, sendo um contra, um a favor

e o relator, com preferência para o autor do destaque”. Portanto, passo a palavra ao

Deputado Durval Ângelo, para encaminhar a votação.

O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, por não ter, no momento, condições

de fazer uma argumentação diferente - mas, até amanhã, vou revisar a questão do

Regimento -, acolho a orientação de V. Exa. Se entender que outro dispositivo do

Regimento me dá tempo maior, nas matérias seguintes vou reivindicá-lo citando o

dispositivo regimental. Mas, por não ter clareza agora, acolho, com toda a certeza, o
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encaminhamento de V. Exa.

Sr. Presidente, acredito que essa matéria é de suma importância e é necessário

que nos debrucemos atentamente sobre ela. Uma emenda como essa nos força à

reflexão, ao aprofundamento maior para termos clareza do que está sendo

destacado. Entendemos que está em jogo a vida e a situação funcional de 500 mil

servidores do Estado. A responsabilidade deste Poder é muito grande. A reflexão que

este Poder precisa fazer é muito grande. Cada emenda nos força à análise detalhada.

Sabemos que talvez alguns setores do funcionalismo, principalmente os servidores

que entraram no serviço público anterior à criação do Funpemg, não serão atingidos

por essa mudança. Mas a tendência natural seria de estes servidores anteriores a

2002 se aposentarem e todos os servidores serem regidos por essa legislação. Sr.

Presidente, queremos ter claro que, ao votarmos essa emenda destacada,

precisamos de nos debruçar atentamente sobre ela, tendo claro que o voto mais

correto seria a manutenção do item. Ao mesmo tempo, por não sabermos a intenção

real que está por trás do projeto como um todo, fica temerária a análise superficial.

Por isso nosso entendimento é que essa matéria não fosse apreciada nesta sessão

legislativa. Deveríamos suspender a votação não só para amanhã ou para o fim de

semana, sábado e domingo, que estaremos aqui, mas deveríamos suspender essa

votação para o próximo ano, o que de alguma forma garantiria que interesses

sagrados dos servidores não fossem subtraídos. Sabemos que a Bancada do PT-

PMDB-PCdoB tem voto diferenciado, mas não será suficiente para derrubar o projeto.

Então, ao aceitarmos a votação do projeto, poderemos, com toda a certeza, estar

concordando com o governo. Estaremos, de alguma forma, validando proposta

previdenciária incorreta. Sabemos também que o governo não tem em Plenário votos

suficientes para a garantia deste dispositivo destacado.

Questão de Ordem

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, solicito verificação de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à chamada dos Deputados para a verificação de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Fahim Sawan) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 48 Deputados. Portanto, há número



____________________________________________________________________________
2904

regimental para votação.

Questão de Ordem

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, solicito a suspensão dos

trabalhos por 5 minutos, para entendimentos.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai suspender a reunião por 15

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias

constantes na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Em votação, o art. 2º do

Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os Deputados e a Deputada:

Ademir Lucas - Ana Maria Resende - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen

Santiago - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio

Malheiros - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo -

Doutor Viana - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan -

Getúlio Neiva - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - José

Henrique - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira

- Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo

Veneroso - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

- Registram “não” os Deputados e a Deputada:

Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Carlos Gomes - Maria Tereza Lara - Padre

João - Paulo Guedes.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 43 Deputados. Votaram “não” 6 Deputados,

totalizando 49 votos. Está aprovado o art. 2º do Substitutivo nº 1. Está, portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei Complementar nº 56/2009 na forma do

Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 52/2009, do Tribunal de

Contas, que institui o Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Administração Pública opina
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pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Vem à Mesa

requerimento do Deputado Juarez Távora solicitando o adiamento da discussão do

Projeto de Lei Complementar nº 52/2009.

Questão de Ordem

O Deputado Durval Ângelo - Não, espera aí, vocês estão errando. Há uma etapa do

projeto anterior.

O Sr. Presidente - Informo a V. Exa. que já concluímos a votação do projeto

anterior.

O Deputado Durval Ângelo - Não, há uma questão anterior do projeto.

O Deputado Lafayette de Andrada - Já votamos o destaque.

O Sr. Presidente - Votamos primeiro o Substitutivo nº 1, salvo destaque, e depois o

art. 2º, destacado.

O Deputado Durval Ângelo - Não, não houve votação do destaque.

O Sr. Presidente - Acabamos de fazê-la.

O Deputado Durval Ângelo - Inscrevi-me para encaminhar o destaque.

O Deputado Lafayette de Andrada - V. Exa. já tinha encaminhado o destaque.

O Sr. Presidente - Solicito ao Deputado que acompanhe comigo a votação.

O Deputado Lafayette de Andrada - Já foi encaminhado.

O Sr. Presidente - Houve o encaminhamento do destaque. Deputado Durval

Ângelo, V. Exa. encaminhou o destaque; depois, suscitou questão de ordem; foi feita

a verificação de quórum; os trabalhos foram suspensos, e, reabertos, houve a

votação da matéria. Portanto, encerrou-se a votação do Projeto de Lei Complementar

nº 56/2009.

O Deputado Durval Ângelo - Não, mas a Bancada do PT, por meio do Carlão, tinha

pedido destaque do art. 1º.

O Deputado Lafayette de Andrada - Não, do art. 2º.

O Sr. Presidente - Informo a V. Exa. que não há possibilidade de se solicitar

destaque quando a matéria já está em processo de votação. O que se aventou aqui,

e não foi protocolado, mas a Presidência participou, foi a possibilidade de fazer

destaque na próxima matéria constante na pauta.

O Deputado Durval Ângelo - Perguntei a V. Exa.: “o assessor da Bancada do PT
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disse que havia sido feito destaque em qual artigo?”. Havia sido feito o destaque no

art. 2º.

O Deputado Lafayette de Andrada - Então, acabamos de votar.

O Deputado Durval Ângelo - Tem o destaque aí, sim.

O Sr. Presidente - Acabamos de votá-lo. Esse artigo destacado, V. Exa.

encaminhou, e foi votado. Foi votado o art. 2º do Substitutivo nº 1, destacado. Com a

palavra, para encaminhar a votação do requerimento de adiamento de discussão do

Projeto de Lei Complementar nº 52/2009, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Obrigado, muito obrigado. Sr. Presidente, adiar a

discussão, mesmo sabendo que estaremos aqui no fim de semana e que, de alguma

forma, votaremos essa matéria, quem sabe no sábado, no domingo, na segunda ou

na véspera do Natal... Mesmo assim trago esta preocupação: esse projeto do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais tratava de matéria muito específica, e

diria que talvez não fosse necessário que tramitasse com urgência.

Sei que depois o Deputado Paulo Guedes continuará no encaminhamento do

requerimento - e temos mais oito pessoas inscritas para encaminhá-lo. Gostaria de

dizer o seguinte: não podemos adiar a discussão. O projeto recebeu contribuições

importantes desta Casa, como uma emenda que determina o prazo que o Tribunal

pode ficar com um processo, 90 dias. Hoje, quando o Tribunal intervém em licitação

ou em Prefeitura, até acredito que isso seja pelo acúmulo, muitas vezes, esse

processo demora um ano, e é licitação de merenda escolar. Recentemente

acompanhei o caso de Rio Doce, onde, em termo de ajustamento de conduta, a

Prefeitura teria de realizar o concurso público. O edital foi encaminhado para o

Tribunal, e demorou sete ou oito meses. Então, Sr. Presidente, acho que não seria

correto perdermos esta oportunidade de não apreciar essa matéria.

Admiro que o Líder do Governo demonstre tanto interesse por algumas matérias.

Essa é de interesse de Prefeitos e de agentes públicos municipais, pois determina os

90 dias, mas o Líder do Governo não quer votá-la. Hoje estamos atrasados na

votação, porque, durante todo esse tempo, ele foi omisso, nunca esteve presente

aqui. Esta é a grande questão. O Deputado que pediu a suspensão, o adiamento da

discussão desse projeto será cobrado pelos servidores que esperam 10 anos por
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parecer de aposentadoria, por Municípios que esperam 1 ano para definir licitação de

merenda escolar. Então, até gostaria que fosse retirado o adiamento de discussão.

Acho que até podemos fazer acordo para encaminharmos só meia hora, mas não

votar esse projeto é muito prejudicial, e o Presidente sabe muito bem da importância

dessa emenda. Então, faço apelo para que seja retirado esse adiamento de

discussão.

Quero fazer o apelo, Sr. Presidente, de que estabelecêssemos um prazo. Parece

que V. Exas. não estão preocupados com a Prefeitura. A Bancada do PT fez um

esforço danado para aprovar essa emenda. Então, o Deputado Paulo Guedes não

faria o encaminhamento, discutiríamos só meia hora e votaríamos o projeto, que é de

interesse de muitos Municípios, já que envolve aposentadoria de servidores que

esperam por 10 anos. Aí é questão de consciência. Só votamos aquilo que é o “sim,

senhor” ao governo, o que é de interesse do povo, não; o que é prejudicial ao servidor

se vota.

Questão de Ordem

O Deputado Mauri Torres - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. a suspensão da

reunião por 5 minutos, para concluirmos os entendimentos.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5 minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Com a palavra, para

encaminhar a votação, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho aqui

encaminhar contra o adiamento da votação do Projeto de Lei Complementar nº

52/2009, que institui o Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais. Sr. Presidente, entendemos que esse projeto é de fundamental

importância para agilizar os trabalhos do Tribunal de Contas, que vem sendo

criticado, há anos, no Estado inteiro, pela morosidade. Esse projeto foi acordado para

ser votado hoje. Se estamos aqui desde às 8 horas da manhã, não vejo por que
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motivo retirar esse projeto de pauta neste momento. Daremos prosseguimento aos

trabalhos. Votaremos tudo o que está na pauta, respeitando o Regimento Interno,

respeitando tudo o que convém ao Regimento Interno desta Casa. Quero lhes dizer

que a instituição do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas é grande avanço.

Precisamos avançar nesse sentido. Por isso estou pedindo ao Presidente que retire

esse requerimento, pois esse projeto, tão importante e tão discutido, foi acordado

para ser votado hoje. Por isso esperamos que ele nos atenda. A votação desse

projeto é o sentimento desta Casa. Tenho a certeza de que será votado aqui hoje. É

pedido antigo dos Prefeitos, dos Vereadores. O Tribunal de Contas precisa agilizar

seus trabalhos. Sabemos que tudo o que acontece em Minas Gerais deveria ser

julgado pelo Tribunal, com rapidez, com eficiência. Às vezes, há corrupção em

algumas Prefeituras do interior que o Tribunal só vai julgar depois de quatro, cinco,

seis anos, depois que o Prefeito saiu do poder. Precisamos modernizar o Tribunal de

Contas, agilizar suas publicações, facilitar o andamento das administrações

municipais e estaduais, como disse o Deputado Durval Ângelo, que me antecedeu.

Às vezes, perde-se licitação, perde-se processo, porque a burocracia que se instalou

no Estado e no País não deixa as coisas caminharem.

Temos a burocracia que impera. É preciso discutir tudo isso. O Projeto de Lei

Complementar nº 52/2009, que institui o Diário Oficial Eletrônico, é de fundamental

importância, porque agilizará os trabalhos do Tribunal, que certamente conseguirá

mostrar mais serviço e fazer justiça. É comum vermos, nesta Casa, Deputados

subirem a esta tribuna para criticar a lentidão, a lerdeza do Tribunal de Contas.

Chegou a hora de aprovar esse projeto, porque aí já não haverá desculpa do

Tribunal, dos seus Conselheiros nem do seu corpo técnico para tanta morosidade na

hora do julgamento dos processos que se encontram naquele Tribunal. Temos

notícias de que há contas de Prefeituras há mais de 10 anos esperando para serem

julgadas, mas não são julgadas, porque a tramitação é lenta e difícil.

Não há problema porque estamos dispostos a ficar aqui até às 8 horas da manhã,

até a meia-noite ou madrugada adentro. Se precisar, amanheceremos o dia aqui. Isso

acontece na Câmara dos Deputados e poderá acontecer aqui também. Se precisar

chegar também até o Natal, chegaremos. Se precisar chegar até o Ano-Novo,
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também chegaremos até o Ano-Novo. Não entendo por que esta pressa de encerrar

os trabalhos hoje e deixar de votar projetos importantes como esse. Por isso, Sr.

Presidente, estamos encaminhando de forma contrária ao requerimento que pede o

adiamento de votação desse projeto tão importante para o Estado. Já tínhamos

acordado que esse projeto seria votado hoje. Era o próximo da pauta. Há quórum, e o

projeto poderia ser votado. Não vejo qual o problema de votar projeto tão importante

como esse. Tenho a certeza de que este também é o pensamento do nosso

Presidente e da maioria dos colegas que estão aqui. Deputados, vamos votar. Vamos

encaminhar favoravelmente. Vamos votar o projeto. Vamos pedir a retirada desse

requerimento e retomar os trabalhos. Daremos grande contribuição ao Estado, ao

agilizar os processos de tramitação do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Todos

sabemos, o Estado inteiro sabe, todos os Vereadores do Estado sabem, todos os

Prefeitos e a sociedade sabem como tramitam os projetos no Tribunal de Contas do

Estado. Os projetos lá tramitam a passo de tartaruga. Grande parte desse atraso,

dessa lentidão dos processos se dá pela burocracia, pela forma de publicação, por

passar por tanta gente. É o diário oficial, volta aqui e vai acolá. Esse projeto é de

autoria do próprio Tribunal e vem corrigir esse problema que estamos sempre

levantando desta tribuna. Estamos sempre cobrando isso aqui. Foram inúmeros e

inúmeros colegas desta legislatura que vimos subirem nesta tribuna para cobrar

agilidade do Tribunal de Contas. Ora, quando o Tribunal resolve pedir projeto de lei

nesta Casa para agilizar esses projetos, na hora da votação, estranho o fato de o

Deputado solicitar, por meio de requerimento, o adiamento de votação de projeto tão

importante como esse.

Portanto, faço um apelo à Mesa e ao Deputado autor do requerimento, para que o

retire, a fim de darmos andamento aos trabalhos e votarmos esse projeto tão

importante para o Estado de Minas Gerais, que é a criação do Diário Oficial

Eletrônico, em que todos os trabalhos serão agilizados e se poderá acompanhar tudo

pela internet. Pode-se apresentar um projeto e acompanhar a sua tramitação,

estando no seu Município. Isso é um grande avanço, até porque não sabemos como

andam as coisas no Tribunal de Contas. Já ouvi vários Deputados chamarem-no de

“tribunal de faz de conta”, porque as coisas não andam lá. Por isso, o Tribunal está
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correto em tentar tirar essa imagem negativa, enviando um projeto de lei tão

importante como esse para ser votado nesta Casa.

Faço um apelo à Mesa e ao Deputado autor do requerimento: que se retire esse

projeto de votação para que possamos votar, ainda nesta noite, o Projeto de Lei

Complementar nº 52/2009, que institui o Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais. Esse projeto é tão importante, que, tenho certeza,

agilizará os nossos trabalhos não só no Tribunal, mas também nas nossas

administrações municipais, nas Secretarias de Estado, e o trabalho dos Prefeitos e

dos Vereadores e do governo de Minas como um todo. Obrigado.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 20 minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados

que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A

Presidência informa ainda que terá computada a presença, para efeito de quórum, o

Deputado que permanecer em Plenário, e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 44 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, ratificada a aprovação do requerimento de adiamento de discussão do

Projeto de Lei Complementar nº 52/2009.

- Vem à Mesa:

ACORDO DE LÍDERES

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A totalidade dos membros do Colégio de Líderes delibera seja feita a inversão da

pauta desta reunião, de modo que os projetos sejam apreciados na seguinte ordem,

logo após o Projeto de Lei Complementar nº 52/2009: Projetos de Lei nºs 3.734,

3.481, 3.976, 3.977, 4.005, 4.006, 3.808 e 3.809/2009.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembléia, 17 de dezembro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente.

Questão de Ordem

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, gostaria de afirmar que, depois de

anunciada a ordem do dia, ela não pode ser modificada. V. Exa., ao apresentar esse

Acordo de Líderes, está rasgando o Regimento. Não farei como o João Leite, como o

Deputado Toninho Andrada, como o Deputado Miguel Martini, que, no governo Itamar

Franco, em que V. Exa. era Líder, por algo muito menor, que foi um requerimento

apresentado antes de anunciada a ordem do dia, rasgaram aqui o Regimento da

Assembleia. Então gostaria de dizer que V. Exa. está sendo contraditório. Não existe,

depois de anunciada a ordem do dia, nenhuma hipótese em que ela pode ser

modificada. Mas, se a regra do jogo é essa, vamos jogar dessa forma hoje e amanhã,

sem problema algum, sem dificuldade nenhuma. V. Exa. sabe muito bem que, no

início de uma reunião, como será amanhã às 9 horas, teremos muitos requerimentos

e incidentes que poderão ser apresentados. E todos eles serão apresentados 15

minutos antes das 9 horas aqui, neste Plenário, o que dificultará muito mais a votação

de qualquer matéria. Então gostaria de informar a V. Exa. que a consequência dessa

decisão é um desrespeito ao Regimento, pois a ordem do dia não pode ser

modificada. Se não me falha a memória, V. Exa. informou que há vários Deputados

que não poderiam modificar a ordem do dia, há vários Deputados que o procuraram

aí atrás. Então, isso é uma profunda incoerência e mostra uma postura de

autoritarismo muito grande. Mas não vou rasgar o Regimento nem me dirigir ao

Presidente como um dos três Deputados se dirigiu ao Presidente Anderson Adauto e

ao então Líder do governo Itamar, Deputado Alberto Pinto Coelho. Acho que as
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palavras usadas naquele momento foram ofensivas, chulas e não reconheceram o

mérito de V. Exa. V. Exa. sabe muito bem como o Deputado Toninho Andrada

chamou o Líder do governo naquela noite, uma noite como hoje, e o Presidente da

Assembleia. E o motivo era muito menor, porque não havia sido anunciada ainda a

ordem do dia. Se V. Exa. talvez não se lembrar, leia as notas taquigráficas para ver

as palavras agressivas e de baixo nível, que não podem ser repetidas aqui, que foram

utilizadas pelo atual Conselheiro para se referir a V. Exa., então Líder do governo, e

ao Deputado Presidente da Assembleia Legislativa. Vamos continuar aqui,

respeitando ou não o Regimento. V. Exa. usou uma medida diferente daquela noite,

quando discutimos e votamos matéria de interesse do governo Itamar. Dentro do

possível, já me inscrevo, “a priori”, para a discussão de qualquer projeto. Farei

destaque em todas as emendas do projeto, inclusive do PPAG, pois 10% podem ser

destacados. Encaminharei todos os projetos. Então, já peço a minha inscrição, “a

priori”, em todas as matérias.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, art. 164.

O Sr. Presidente - Quero apenas ler para o Deputado Durval Ângelo o art. 73, § 4º,

que diz o seguinte: “O Acordo de Líderes que vise a alterar procedimento específico

na tramitação de matéria somente será recebido se subscrito pela totalidade dos

membros do Colégio de Líderes”. Portanto, a decisão da Presidência está alicerçada

no Regimento da Casa. Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o

Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, creio que V. Exa. fez a primeira parte da

minha defesa, mostrando que a decisão tomada pela maioria do Colégio de Líderes

está de acordo com o Regimento, diferentemente daquele governo de que fazia parte

o Deputado Durval Ângelo - e talvez não se lembre bem. O Deputado Durval Ângelo

fez parte da base do governo e votou, naquela noite que lembrou aqui, o projeto do

Governador Itamar Franco que criava a taxa de segurança pública. Ele foi derrotado

em 1º e 2º turnos e votado em um 3º turno, sob o comando do Deputado Anderson

Adauto, Presidente à época. Ele levou este Plenário a realizar uma votação em 3º

turno acompanhado pela base do governo. Naquela noite, realmente resistimos muito

àquela decisão do Presidente da Assembleia Legislativa à época, e não foi apenas o
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Deputado Toninho Andrada, mas também eu e o Deputado Hely Tarqüínio. Eu era o

Líder da Minoria e nos manifestamos contrariamente àquela decisão, porque ela, sim,

feria frontalmente o Regimento da Assembleia Legislativa. É interessante, Deputado

Durval Ângelo, que nos conhecemos há tanto tempo e também me lembro de que,

naquele governo, V. Exa. fez parte da base do governo. Lembro-me também daquele

célebre requerimento de V. Exa., aquele requerimento que costumávamos chamar,

na Assembleia, de requerimento-rolha. V. Exa. confeccionou um requerimento, à

época, que merecia destaque. O requerimento que V. Exa. fez orientando a base

deveria ter sido guardado em um quadro. Mas está nos anais da Assembleia

Legislativa. V. Exa. apresentou aquele requerimento, mais ou menos com os seguinte

dizeres: “Requeiro que requerimento algum seja recebido, a partir de agora, pelo

Presidente da Assembleia Legislativa”. Sinceramente, isso é modelo de democracia,

deveria ter ficado guardado. Lembro-me de que me manifestei de onde V. Exa. está,

reclamando do meu companheiro Durval Ângelo, que enfiava rolha na boca da

Oposição, da Minoria, e aquela era minoria mesmo, de seis, sete Deputados. O

Deputado Sebastião Costa e outros figuravam naquela Oposição que V. Exa. arrolhou

naquela noite, com aquele requerimento. Lembro-me também da manifestação de um

Deputado à época: “Isto não é requerimento-rolha apenas, é rolha de Itu que

colocaram na Oposição”. V. Exa., Deputado Durval Ângelo, está nos anais - não nas

notas taquigráficas - da Assembleia Legislativa. Aliás, V. Exa. gosta de pesquisar os

anais da Casa. Farei esta pesquisa, para lembrar esse momento rico da Assembleia

Legislativa. Era isso, é minha defesa e a defesa daqueles companheiros. Todos

temos o maior respeito por V. Exa. Já fiz um apelo esta noite a V. Exa. e o repito: dê

uma olhada neste Plenário, Deputado Durval Ângelo, professor de pessoas que estão

acostumadas a cuidar das famílias. Não para mim, porque minha casa está muito

perto da Assembleia Legislativa, mas para alguns que aqui se encontram, cujas

casas ficam a 500, 600, 700km. Sei que V. Exa. compreende muito bem esta pauta

escolhida pelos Líderes. Aí há relações institucionais que não podem ser esquecidas;

aí há projetos do governo cuja votação é importante, como a Lei do Orçamento para a

saúde, a educação, a segurança, as estradas, a assistência social, os direitos

humanos. Todos estão aí, assim como os cidadãos de Minas Gerais, aguardando a
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manifestação deste Parlamento e de V. Exa., que é um de seus Líderes. Peço

novamente ao meu amigo Deputado Durval Ângelo que interrompa essa obstrução,

lembrando o professor que é daqueles que orientam as famílias, lembrando seus

colegas que aqui estão, ansiosos por se encontrarem com seus filhos, com suas

esposas, neste tempo especial para a grande maioria de nós, que somos cristãos.

Especialmente V. Exa., com seus sete filhos, todos aguardando-o. Faço um apelo

agora para que V. Exa. vá ao encontro deles. Muito obrigado.

Questões de Ordem

O Deputado Durval Ângelo - Gostaria de uma informação: se o Líder da Minoria e o

Líder do DEM estão presentes e se as assinaturas conferem. Antes do despacho da

comunicação do Acordo de Líderes, gostaria que esta Mesa diretora verificasse se as

assinaturas conferem e se eles estão presentes neste momento.

O Sr. Presidente - A dúvida recai sobre o DEM, e o Deputado Jayro Lessa, Vice-

Líder da bancada, assinou o acordo. A pergunta é sobre o Líder da Minoria, então.

Assinou o Deputado Getúlio Neiva, mais idoso da bancada, que, na ausência do

Líder, exerce essa função.

O Deputado Durval Ângelo - Não, não existe Vice-Líder da Minoria.

O Sr. Presidente - O esclarecimento tem de ser dado. Peço ao Deputado...

O Deputado Durval Ângelo - Não existe a figura do Vice-Líder da Minoria, Sr.

Presidente. Por isso, fiz essa pergunta. Se V. Exa. quiser ter um exercício, é nesse

sentido.

O Sr. Presidente - Eu não disse que seria Vice-Líder; disse que o entendimento

colocado é que, na ausência do Líder, responde pela Minoria o parlamentar que a

compõe e que é o menos jovem, o mais experiente. Esse é o entendimento; há um

acolhimento para isso.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, ainda tenho uns 3 minutos e vou usá-

los. O meu questionamento, Sr. Presidente, é que o Regimento Interno, mais uma

vez... Deputado João Leite, um erro não justifica o outro. Se esse Deputado, em

determinado momento, depois, aprovou a mudança no Regimento Interno, cujo

relator foi o Deputado Sebastião Navarro - e eu representei o PT -, retiramos o

requerimento e fizemos uma autocrítica. E o requerimento-rolha sempre foi usado
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nesta Assembleia. Então, representando a Bancada do PT, o relator do Regimento

Interno foi o Deputado Sebastião Navarro. Retiramos essa excrescência e fizemos

uma autocrítica pública, quando da votação aqui. Fizemos uma autocrítica, e V. Exa.

vai reconhecer a ação deste Deputado. Agora, mesmo que fosse um erro, V. Exa.

sabe que um erro não justifica o outro.

Fiz o questionamento, Sr. Presidente, de que, na ausência do Líder da Minoria, não

existe como ser efetivado o Acordo de Lideranças. V. Exa., mais uma vez, está

agredindo o Regimento Interno. Assim como na vida, na política não é diferente.

Como o próprio Deputado João Leite explorou a contradição, um erro não justifica o

outro. Na condição de Líder da Bancada do PT, no final daquele mesmo governo,

fizemos a mudança do Regimento Interno por entendermos que não poderíamos ter

instrumento com aquele tipo de cessação de debate. Representei a Bancada na

redação do novo Regimento Interno e não vou admitir, não vou concordar. Essa

interpretação de V. Exa. não é correta: se não existe a figura do Vice-Líder, se o

Regimento Interno fala da totalidade do Colégio de Líderes, menos um não responde

às questões da interpretação.

Então, peço a V. Exa. que refaça seu ponto de vista e que retomemos a pauta

ordinária anterior. Ainda mantenho, na proposta que me foi feita anteriormente pelo

Deputado João Leite, com o acréscimo de V. Exa., porque essa medida - V. Exa.

conhece o Regimento Interno e sabe que o início de reunião permite um processo de

paralisação muito grande e temos de fazer a reunião amanhã, às 9 horas... Não há

como: as matérias precisam ser votadas em redação final. Acho que está

atravessando a ponte e queimando a madeira, e, depois, não há como retornar.

O Sr. Presidente - A Presidência apenas discorda da referência do Deputado,

quando afirma que há uma reincidência de descumprimento do Regimento Interno.

Respeito muito o Deputado Durval Ângelo, mas a Presidência, como qualquer um que

esteja nesta cadeira, tem de se primar pelo respeito aos parlamentares e pela

obediência ao Regimento Interno.

Se o Deputado entende que essa decisão não tem respaldo regimental, a

Presidência entende que não pode haver dúvidas, para não faltar com a lei maior

desta Casa, que é o Regimento Interno.
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência torna sem efeito o acolhimento do Acordo de Líderes apresentado

nesta reunião.

Mesa da Assembleia, 17 de dezembro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, peço desculpa pelo termo

“reincidência”.

O Sr. Presidente - Acolho e conheço muito bem o Deputado, sua formação e sua

linha parlamentar.

Questão de Ordem

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, vejo que caminhamos para

entendimento de que, para os próximos projetos que estão na pauta, observamos que

há extensão, disposição de diálogo, o que é muito saudável nesta Casa democrática.

Sugiro a V. Exa. que retomemos o processo de votação.

O Sr. Presidente - Para retomar os trabalhos, a Presidência somente está

aguardando a reordenação dos projetos, uma vez que ficou sem efeito a inversão da

pauta.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 2.619/2008, da Comissão de

Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, inciso

XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações de terras devolutas que especifica.

A Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto. Em discussão,

o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 3.929/2009, da Comissão de

Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, inciso

XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações de terras devolutas que especifica.

A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de

Política Agropecuária e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto.

Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como
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se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Política Agropecuária.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 40/2007, do Deputado Gustavo

Valadares, que dispõe sobre a destinação e o incentivo à produção de pavimento

asfáltico com a utilização de pneumáticos inservíveis. A Comissão de Meio Ambiente

perdeu prazo para emitir parecer. Designado relator em Plenário, o Deputado Dalmo

Ribeiro Silva solicitou prazo regimental para emitir parecer. Com a palavra, para emitir

seu parecer, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 40/2007

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei nº 40/2007 “dispõe

sobre a destinação e o incentivo à produção de pavimento asfáltico, com a utilização

de pneumáticos inservíveis”.

A proposição foi aprovada pelo Plenário em 1º turno na forma do Substitutivo nº 3,

apresentado pela Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas.

Tendo em vista que a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

perdeu o prazo para a emissão de parecer de 2º turno, o projeto foi incluído na ordem

do dia para apreciação, nos termos do Regimento Interno, oportunidade em que o

Presidente da Assembleia recebeu antecipadamente o Substitutivo nº 1, do Deputado

Sávio Souza Cruz, e designou o Deputado Dalmo Ribeiro Silva como relator para, em

24 horas, emitir parecer sobre o projeto e o substitutivo.

Integra este parecer a redação do vencido.

Fundamentação

O projeto em tela dispõe sobre o incentivo ao uso de pneumáticos inservíveis na

produção de pavimento asfáltico.

Ao longo de sua tramitação no 1º turno, foi discutida a viabilidade de se destinar à

pavimentação asfáltica a proporção mínima de 70% dos pneumáticos considerados

inservíveis, sob a égide do recolhimento dos pneumáticos previsto pela Resolução nº

258, de 26/8/99, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama. Essa etapa do

processo legislativo se encerrou com a aprovação do Substitutivo nº 3, da Comissão

de Transporte, Comunicação e Obras Públicas.
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Assim, na forma aprovada no 1º turno, ficou estabelecido que na construção e na

recuperação de vias públicas, o Estado deverá utilizar preferencialmente massa

asfáltica produzida com borracha de pneumáticos inservíveis, segundo os percentuais

de mistura definidos em normas técnicas de engenharia. Estabeleceu-se, também,

que, nos processos licitatórios para aquisição de asfalto, o poder público utilizará

preferencialmente a massa asfáltica que contenha em sua composição borracha

proveniente de pneus inservíveis e deverá especificar a norma técnica de engenharia

a ser adotada para essa composição.

Ao vencido foi apresentado o Substitutivo nº 1, de Plenário, pelo Deputado Sávio

Souza Cruz. Por meio dessa proposta, é imposta ao Estado a utilização de, pelo

menos, 20% de massa asfáltica produzida com borracha de pneumáticos inservíveis,

observado o prazo de quatro anos para o cumprimento dessa meta, à proporção de

5% a cada ano. A proposição trata ainda de critérios de desempate em processos

licitatórios, de forma a priorizar a massa asfáltica com maior teor de borracha de

pneumáticos inservíveis na composição da mistura asfáltica, respeitados os

percentuais definidos em normas técnicas de engenharia.

Cumpre destacar, contudo, que essa proposta limita a discricionariedade da gestão

administrativa, já que impõe a obrigação ao Estado de adquirir o asfalto incorporado

de borracha de pneumáticos inservíveis mesmo quando o poder público não dispuser

de recursos suficientes para atender a sua demanda ordinária. Assim, a proposta

impõe situações incontornáveis diante de processos licitatórios, interferindo nos

critérios de oportunidade, conveniência e disponibilidade financeira inerentes ao

administrador público no trato dessas questões.

Ressalte-se, ainda, que a licitação é uma das principais ferramentas do poder

público para a realização de obras e serviços e que, no plano constitucional, suas

normas são estabelecidas pelo poder central com pouco espaço de atuação nos

âmbitos regional e local. Dessa forma, ao se criar norma na esfera estadual, o

legislador deve ter em conta o pouco espaço de atuação dos Estados membros e dos

Municípios nessa temática, sob pena de incorrer em vícios insanáveis de

inconstitucionalidade. Vale recordar que as normas gerais sobre o assunto são

veiculadas pela Lei Federal nº 8.666, de 1993, diploma esse que vem sendo aplicado
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integralmente nos processos licitatórios a cargo do Estado.

Assim, como forma de garantir a preferência pela adoção da pavimentação com

asfalto-borracha produzido com base em pneus inservíveis, sem que isso implique

violação às normas gerais federais, opinamos pela rejeição do Substitutivo nº 1 e pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 40/2007, no 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno, e pela rejeição do Substitutivo nº 1,

apresentado em Plenário.

PROJETO DE LEI Nº 40/2007

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a utilização, pelo Estado, de massa asfáltica produzida com borracha

proveniente de pneumáticos inservíveis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Na construção e na recuperação de vias públicas, o Estado utilizará

preferencialmente massa asfáltica produzida com borracha de pneumáticos

inservíveis, observados os percentuais de mistura definidos em normas técnicas de

engenharia.

Parágrafo único - Nos processos licitatórios de obras que envolvam a utilização de

asfalto, o Estado estabelecerá a utilização preferencial de massa asfáltica que

contenha em sua composição borracha proveniente de pneus inservíveis, bem como

especificará a norma técnica de engenharia a ser adotada para essa composição.

Art. 2º - O art. 1º da Lei nº 14.128, de 19 de dezembro de 2001, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso VII:

“Art. 1º - (...)

VII - pneumáticos inservíveis.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando a

inversão da preferência na votação do Projeto de Lei nº 40/2007, de modo que o

projeto seja apreciado antes do Substitutivo nº 1. Em votação, o requerimento. As
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Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação

do projeto, fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º turno,

o Projeto de Lei nº 40/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.481/2009, do Governador do Estado,

que altera leis que criam fundos estaduais, promovendo a sua adequação aos

dispositivos constantes na Lei Complementar nº 91, de 19/1/2006, e dá outras

providências. As Comissões de Política Agropecuária e de Fiscalização Financeira

opinam pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o

projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 3.481/2009

Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação, e substitua-se o inciso III do art. 10

a que se refere o art. 1º pelo seguinte inciso IX:

“Art. 1º - O arts. 1º, 5º, 7º e 8º, o parágrafo único do art. 6º e os §§ 1º e 2º do art. 10

da Lei nº 15.019, de 15 de janeiro de 2004, passam a vigorar com a seguinte

redação, ficando acrescentado ao art. 10 o seguinte inciso IX:

(...)

IX - Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais - Faemg.”.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

Luiz Humberto Carneiro

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do Deputado Luiz

Humberto Carneiro, que recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do

Regimento Interno, será submetida a votação independentemente de parecer. Em

votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1.

As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº
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3.481/2009 na forma do vencido em 1º turno com a Emenda nº 1. À Comissão de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.734/2009, do Governador do Estado,

que dispõe sobre a regularização da situação funcional de servidores do

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais e do Instituto de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. A Comissão de

Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a

Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.734/2009

EMENDA Nº 2

Acrescente -se onde convier:

“ (...) - Aplica-se o previsto no art. 1° da Lei 14 .683, de 30 de julho de 2003, aos

servidores admitidos por prazo indeterminado até 18 de julho de 1990, a contar da

data de seu ingresso no Regime Jurídico Único do Estado, implantado pela Lei nº

10.254, de 20 de julho de 1990.”.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

Doutor Viana - Ivair Nogueira - Gláucia Brandão.

Justificação: Esta emenda visa exclusivamente à igualdade de tratamento a

servidores estaduais efetivados em 2001 pelos arts. 105 e 106 da Emenda n° 49 à

Constituição mineira que não tiveram o direito de contar, para fins do apostilamento

extinto pela Lei n° 14.683, de 2003, o tempo de ser viço prestado ao Estado antes da

aprovação da Emenda à Constituição n° 49. Ora, os s ervidores a serem abrangidos

pelo Projeto de Lei nº 3.734/2009 foram efetivados pelo art. 7° da Lei Complementar

n° 100, de 5/11/2007, e, igualmente, não puderam co ntar o seu tempo pregresso de

serviço para fins de apostilamento. É o que, exclusivamente, se pretende corrigir

agora, com a convalidação de atos anteriores à Lei Complementar n° 100, atos esses

que, através de enquadramentos e posicionamentos em planos de carreira,

transformaram os servidores referidos, em estatutários. Se assim não fosse, e o que

se busca é a convalidação desses atos como efetivação, estaríamos diante, então, de
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caso de dupla efetivação.

Com esse raciocínio, o Regime Jurídico Único do Estado, em 1990, igualmente

transformou todos os servidores em estatutários. Nada mais justo, portanto, do que

estender aos servidores da Emenda à Constituição n° 49 o mesmo direito de

contagem de tempo pregresso, ou seja, a partir de 1990, quando todos se tornaram

estatutários.

É muito importante também demonstrar, que os servidores do Ipsemg, abrangidos

pelos incisos I e II do art. 2° do projeto, ingress aram nos quadros desse Instituto

como estatutários, mas, por não serem beneficiados pela estabilidade constitucional

(ingresso no Estado cinco anos antes da promulgação da Constituição de 1988),

deveriam, obrigatoriamente, ter sido classificados também como beneficiários da

Emenda à Constituição n° 49.

É ainda de extrema importância ressaltar que o proposto por esta emenda não

ensejará impacto financeiro algum, pois que esses servidores, da mesma forma que

os que se pretende beneficiar com o projeto, já percebem remuneração por cargos

comissionados e novas nomeações não irão se traduzir em apostilamento, já extinto

em 2003.

Esse pleito é ainda embasado nos seguintes anexos: Anexo I: artigo do Prof.

Anastásia em defesa da Emenda à Constituição n° 49,  publicado no jornal “O Tempo”

de 23/12/2001, em defesa da referida emenda, no qual o autor reconhece que a dita

emenda está “tão somente, dando cumprimento completo, dez anos depois, ao art. 24

do ADCT” da Constituição Federal. Anexo II: acórdão do Processo n°

1.0000.00.337201-8/000(1), do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que

concede a servidor exercente de função pública, ou seja, servidor da Emenda à

Constituição n° 49, o direito de contagem de tempo anterior à referida emenda para

fins de apostilamento. Evidencia-se: “É mero sofisma a alegação do réu, ora apelado,

de que o tempo de exercício só poderia ser contado a partir da emenda à

constituição, pois esta não poderia ter efeito retroativo. O reconhecimento e a

declaração do direito, sim, hão de ter efeito a partir da Emenda à Constituição nº

49/2001, mas o anterior tempo de exercício há de ser contado integralmente, sem o

que inócua se tornaria a sobredita disposição constitucional”.
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Salienta-se ainda que os servidores abrangidos por esta emenda vêm, ao longo dos

anos, recolhendo sua contribuição previdenciária para fins de aposentadoria (art. 28

da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002) em percentuais correspondentes à sua

remuneração total, incluindo a gratificação do cargo comissionado, o que,

justificadamente, deve se configurar em um direito ao reconhecimento do tempo de

serviço pregresso desses servidores.

EMENDA Nº 3

Acrescentem-se, onde convier, os seguintes artigos:

“Art. - O art. 31, da Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008, passa a vigorar com a

seguinte redação:

‘Art. 31 - (...)

§ 3º - Na hipótese de o resultado decorrente da operação descrita nos §§ 1º e 2º

deste artigo ser negativo, o déficit constatado será descontado da ampliação

observada no período seguinte e, se necessário, nos períodos posteriores, desde que

pertencentes ao próprio exercício, sem ultrapassá-lo, ainda que a compensação se

dê parcialmente.

§ 4º - Após a apuração do resultado da operação descrita nos §§ 1º, 2º e 3º deste

artigo em relação ao último período de referência do exercício, verificando-se

pagamento de Prêmio de Produtividade nos períodos anteriores em montante

superior ao que seria devido no exercício, o valor pago a maior será descontado nos

pagamentos de Prêmio de Produtividade devidos nos períodos posteriores, até sua

total compensação’.”.

Art. ... - Os §§ 3º e 4º do art. 31 da Lei nº 17.600, de 2008, com a redação dada por

esta lei, aplicam-se à apuração e ao pagamento de Prêmio de Produtividade referente

ao exercício de 2009.

EMENDA Nº 4

Acrescente-se onde convier:

Art. ... - O art. 20, § 3º, II, da Lei Delegada nº 112, de 25 de janeiro de 2007, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 20 - (...)

§ 3º - (...)



____________________________________________________________________________
2924

II - a estrutura orgânica complementar e a denominação, a descrição e as

competências de suas unidades, salvo a estrutura orgânica da Superintendência de

Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil, que observará o disposto no art. 20-A deste

lei.”.

Art. ... - A Lei Delegada nº 112, de 25 de janeiro de 2007, fica acrescida do seguinte

art. 20-A:

“Art. 20-A - A Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil é órgão

técnico e de pesquisa, de caráter permanente, constituída pelo Instituto de

Criminalística e pelo Instituto Médico Legal e integra o Conselho Superior de Polícia

Civil.

§ 1º - A Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil será dirigida

por servidor titular do cargo de Perito Criminal ou de Médico Legista que esteja em

atividade e no nível final da carreira.

§ 2º - Os Peritos Criminais e Médicos Legistas lotados nas Seções Técnicas

Regionais de Criminalística, nos Postos de Perícias Integradas e nos Postos

Médicos-Legais estão subordinados administrativamente à Superintendência de

Polícia Técnico-Científica.”.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

Fahim Sawan

Justificação: Nos termos da Lei Federal nº 12.030, de 17/9/2009, a atividade de

perícia oficial de natureza criminal deve ser exercida com autonomia técnica,

científica e funcional. Atualmente, a Superintendência de Polícia Técnico-Científica é

dirigida por uma Delegada de Polícia. É sabido que as atividades de perícia oficial

são de grande importância e que estas atividades são autônomas e imprescindíveis

ao processo penal, como ratifica a lei supracitada ao garantir a autonomia técnica,

científica e funcional à perícia oficial de natureza criminal.

Para assegurar a observância à citada lei federal, faz-se necessário que a direção

da Superintendência de Polícia Técnico-Científica seja exercida por servidor titular do

cargo de Perito Criminal ou de Médico Legista. Afinal, estes profissionais têm

experiência prática e acadêmica na área pericial, razão pela qual sabem priorizar os

recursos necessários para a capacitação dos peritos criminais e dos médicos legistas,
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a aquisição de equipamentos e a implementação de melhorias nas instalações onde

são desenvolvidos os exames periciais, propiciando, assim, maior eficiência e

celeridade na produção do laudo pericial.

SUBEMENDA Nº 1 A EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 3.734/2009

Dê-se ao “caput” do artigo que se refere à autorização para extinção antecipada do

Fundo a seguinte redação:

“Art. ... - Caso se evidencie, mediante cálculo atuarial realizado pelo órgão executor,

que a continuidade das atividades do Funapec possa acarretar déficits operacionais

por período superior a três anos consecutivos, o Poder Executivo poderá, mediante

autorização legislativa, proceder à extinção antecipada do Fundo, promovendo a

alienação dos serviços referentes ao pecúlio e seguros integrantes do Programa

Estadual de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do Estado de Minas Gerais.”.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2009.

Padre João

Justificação: Esta emenda tem como objetivo manter a prerrogativa do Legislativo

para a extinção de fundos estaduais.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto uma emenda dos

Deputados Doutor Viana e Ivair Nogueira e da Deputada Gláucia Brandão, que

recebeu o nº 2, uma do Governador do Estado, que recebeu o nº 3, e uma do

Deputado Fahim Sawan, que recebeu o nº 4, e uma subemenda à Emenda nº 1, do

Deputado Padre João, que recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do

Regimento Interno, serão submetidas a votação independentemente de parecer.

Informa ainda que a emenda encaminhada pelo Governador do Estado por meio da

Mensagem nº 448/2009, publicada em 16/12/2009, foi incorporada ao parecer da

Comissão de Fiscalização Financeira e será arquivada, nos termos do inciso IV do

art. 180 do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas e subemenda.

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. Em votação, a

Subemenda nº 1 à Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda nº 2.

As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda nº 3. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a

Emenda nº 4. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 3.734/2009 na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1, 3 e 4 e a

Subemenda nº 1 à Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, acho que demos passo muito

significativo em relação à pauta. Foram quatro projetos. Para ninguém ser pego de

surpresa, a partir de agora quero voltar minhas inscrições para discutir os projetos

seguintes. Eu tinha uma proposta inicial muito mais elástica de pauta, acolhendo um

pouco a opinião de V. Exa. A não ser que seja pedido o adiamento de discussão, vou-

me inscrever para discutir. Para que não digam que estou passando rasteira em

alguém, vou-me inscrever se não for pedido o adiamento de discussão.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 20 minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.880/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Coimbra o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Ademir

Lucas solicitando o adiamento da discussão do Projeto de Lei nº 3.880/2009. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.938/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Nacional de Colonização e
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Reforma Agrária - Incra - o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto. Vem à Mesa requerimento do Deputado

Ademir Lucas solicitando o adiamento da discussão do Projeto de Lei nº 3.938/2009.

Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.971/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itueta o imóvel que especifica.

A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Ademir Lucas

solicitando o adiamento da discussão do Projeto de Lei nº 3.971/2009. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.975/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar à Universidade do Estado de Minas Gerais -

Uemg - o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Vem à Mesa requerimento do

Deputado Ademir Lucas solicitando o adiamento da discussão do Projeto de Lei nº

3.975/2009. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.976/2009, do Tribunal de Justiça,

que dispõe sobre a revisão dos valores do subsídio mensal dos integrantes do Poder

Judiciário do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Fiscalização Financeira opina

pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.977/2009, do Procurador-Geral de

Justiça, que dispõe sobre a revisão dos valores do subsídio mensal dos membros do

Ministério Público do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.005/2009, do Tribunal de Contas,

que dispõe sobre a fixação do subsídio do Procurador do Ministério Público junto ao

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão

de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.

Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.006/2009, do Tribunal de Contas,

que dispõe sobre a revisão do subsídio do Conselheiro e do Auditor do Tribunal de

Contas e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.808/2009, do Governador do

Estado, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - 2008-2011. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto com as Emendas nºs 108, 166 a 168, 170, 171, 176, 179, 180, 183, 184, 188,

189, 191, 192, 198, 199, 201, 204, 206, 207, 213, 215, 218 a 222, 224 a 227, 230,

231, 233, 234, 236, 240, 241, 245, 256 a 258 e 260 a 262 apresentadas por

parlamentares e pela Comissão de Participação Popular; as Emendas nºs 263 a 316,

as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 16, 24, 40, 44, 51, 77, 78, 82, 83, 95, 97, 110,

120, 134, 147, 164, 165, 169, 173, 174, 177, 182, 185 a 187, 190, 193, 195 a 197,

200, 202, 203, 205, 208, 209, 211, 212, 216, 217, 223, 228, 232, 235, 237 a 239, 242

a 244, 246, 251 a 253, e as Subemendas nºs 1 e 2 às Emendas nºs 175 e 194,

apresentadas no parecer; e pela rejeição das Emendas nºs 2, 3, 5, 8 a 15, 17 a 23, 25

a 39, 41 a 43, 45 a 50, 52 a 62, 65 a 71, 73, 74, 76, 80, 87, 89 a 94, 98 a 105, 107,

109, 112, 113, 115 a 119, 121 a 133, 135, 137 a 140, 142, 144 a 146, 148 a 151, 153

a 162, 172, 178, 214 e 254. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação o projeto, salvo emendas e subemendas. As
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Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, as emendas e as subemendas com parecer pela

aprovação. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda

nº 209, fica prejudicada a Emenda nº 1. Com a aprovação da Subemenda nº 1 à

Emenda nº 238, ficam prejudicadas as Emendas nºs 4, 6 e 7. Com a aprovação da

Subemenda nº 1 à Emenda nº 44, fica prejudicada a Emenda nº 63. Com a

aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 208, ficam prejudicadas as Emendas nºs

64 e 259. Com a aprovação da Emenda nº 257, fica prejudicada a Emenda nº 72.

Com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 97, ficam prejudicadas as

Emendas nºs 75 e 111. Com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 78, fica

prejudicada a Emenda nº 79. Com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº

217, fica prejudicada a Emenda nº 81. Com a aprovação da Subemenda nº 1 à

Emenda nº 83, ficam prejudicadas as Emendas nºs 84 a 86, 96 e 163. Com a

aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 169, ficam prejudicadas as Emendas nºs

88 e 136. Com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 251, ficam

prejudicadas as Emendas nºs 106 e 143. Com a aprovação da Subemenda nº 1 à

Emenda nº 185, fica prejudicada a Emenda nº 114. Com a aprovação da Subemenda

nº 1 à Emenda nº 195, fica prejudicada a Emenda nº 141. Com a aprovação da

Emenda nº 220, fica prejudicada a Emenda nº 152. Com a aprovação da Subemenda

nº 1 à Emenda nº 173, fica prejudicada a Emenda nº 181. Com a aprovação da

Subemenda nº 1 à Emenda nº 193, fica prejudicada a Emenda nº 210. Com a

aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 177, fica prejudicada a Emenda nº 229.

Com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 242, fica prejudicada a Emenda

nº 247. Com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 237, ficam prejudicadas

as Emendas nº 248, 249 e 255. Com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº

228, fica prejudicada a Emenda nº 250. Com a aprovação das subemendas, ficam

prejudicadas as respectivas emendas. Em votação, as Emendas nºs 2, 3, 5, 8 a 15,

17 a 23, 25 a 39, 41 a 43, 45 a 50, 52 a 62, 65 a 71, 73, 74, 76, 80, 87, 89 a 94, 98 a

105, 107, 109, 112, 113, 115 a 119, 121 a 133, 135, 137 a 140, 142, 144 a 146, 148 a

151, 153 a 162, 172, 178, 214 e 254. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Está, portanto, aprovado,

em turno único, o Projeto de Lei nº 3.808/2009 com as Emendas nºs 108, 166 a 168,

170, 171, 176, 179, 180, 183, 184, 188, 189, 191, 192, 198, 199, 201, 204, 206, 207,

213, 215, 218 a 222, 224 a 227, 230, 231, 233, 234, 236, 240, 241, 245, 256 a 258 e

260 a 316, as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 16, 24, 40, 44, 51, 77, 78, 82, 83,

95, 97, 110, 120, 134, 147, 164, 165, 169, 173, 174, 177, 182, 185 a 187, 190, 193,

195 a 197, 200, 202, 203, 205, 208, 209, 211, 212, 216, 217, 223, 228, 232, 235, 237

a 239, 242 a 244, 246 e 251 a 253 e as Subemendas nºs 1 e 2 às Emendas nºs 175 e

194. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, só gostaria de reiterar que amanhã, às

9 horas, ou melhor, hoje, às 9 horas, às 14 horas e às 20 horas, nas duas reuniões

extraordinárias convocadas, continuaremos com o mesmo trabalho de esclarecimento

e discussão de todos os projetos. Queremos deixar bem claro este ponto, entendendo

que, com a votação do PPAG, foi dado um passo fundamental nos projetos que

votamos, principalmente, do ponto de vista institucional, a questão dos subsídios de

Juízes, Desembargadores, Conselheiros do Tribunal de Contas, Promotores e

Procuradores de Justiça. Interrompi meu trabalho de obstrução em função do pedido

desta Presidência, compreendendo que resolver esses três projetos é fundamental

para o Poder. Estaríamos em consonância também com as deliberações tomadas

tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado, na proposta encaminhada

pelo Sr. Presidente da República. Não poderíamos entender que Minas Gerais seria

ilha. É evidente que a remuneração do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas e do

Ministério Público está bem diferenciada da realidade da maioria dos servidores

públicos, principalmente de Minas Gerais, onde os menores salários são pagos aos

funcionários. Mas não vamos entender que, por isso, teríamos de aceitar

inconstitucionalidade, pois a própria emenda constitucional federal estabelece esta

vinculação dos salários tanto nos Tribunais de Contas quanto nos de Justiça e no

Ministério Público, em todo o País. Não seríamos levianos em função dos baixos

salários recebidos pelos servidores, com destaque para a educação. É vergonha o

que se paga a professor em Minas Gerais. Hoje é o 4º ou 5º pior salário do Brasil. O
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do Piauí está na frente do de Minas Gerais. É absurdo. Mas temos tido boa parceria

com o Ministério Público e com o Tribunal de Justiça, em que muitas questões desta

Casa, especialmente as de direitos humanos, têm tido acolhida significativa por esses

órgãos e Poderes. Aliás, hoje a Comissão de Direitos Humanos ouviu interno da

Penitenciária Nelson Hungria, ex-policial civil condenado por vários crimes, José

Lúcio Milagre. Em determinado momento, no meio da audiência, ele solicitou a

presença de membro do Ministério Público, dizendo que só continuaria falando se o

órgão estivesse presente. Estavam presentes Delegados da Polícia Civil, familiares

de mulheres desaparecidas, que estavam ali compartilhando sua dor, na reunião

sigilosa da Comissão de Direitos Humanos. Quero informar-lhe que, em 15 minutos,

após contato telefônico, o Procurador Gilvan Alves Franco, que é uma das melhores

autoridades em execução penal e em esclarecimento de crimes, estava aqui na

Assembleia. Isso é para o senhor ver a deferência que temos na questão de direitos

humanos pelo Ministério Público Estadual. Nesta semana, na terça-feira, estávamos

em Rio Pardo de Minas discutindo um conflito sério, de agressões a trabalhadores

sem terra. Uma senhora de quase 80 anos, a D. Nair, foi gravemente ferida.

Tínhamos conosco, além do Procurador Afonso Henrique, mais dois Promotores de

Justiça; a Amagis encaminhou dois Juízes; o Presidente do Tribunal de Justiça

solicitou a presença de dois Juízes, além da Juíza local. Essa é a parceria que

estamos tendo, como também representantes da OAB federal de Brasília e do

Desembargador Gercino, Ouvidor Agrário Nacional. É proveitosa a parceria que a

Comissão de Direitos Humanos tem manifestado. Acho que essa votação,

suspendendo a obstrução de hoje, é o reconhecimento dessa parceria e o

atendimento ao apelo de V. Exa. Mas, a partir de amanhã, às 9, às 14 e às 20 horas,

nas três extraordinárias, melhor dizendo hoje, continuaremos o mesmo trabalho de

esclarecimento que fizemos nesta tarde e nesta noite.

O Sr. Presidente - A Presidência registra e enaltece que a discussão levada a cabo

com a presença do Deputado Durval Ângelo hoje, em Plenário, e as tentativas

construídas no consenso, respeitando o Regimento, mais uma vez, demonstraram a

forma altiva, respeitosa e responsável com que o Deputado conduz o seu mandato.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público que nos
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assiste pela TV Assembleia, quero dizer que votamos favoravelmente os projetos,

mas, em especial, gostaria de fazer referência aos projetos que dizem respeito ao

Judiciário. Também tínhamos a intenção, Presidente, de não fazer obstrução, mas

apenas um encaminhamento para lembrar ao Desembargador Sérgio Resende o

apelo que fizemos. Liguei hoje para o seu chefe de gabinete, o Sr. Dalmar, por

orientação de V. Exa., para que deixasse claro que a nossa intenção não era obstruir

a votação, especialmente na questão dos subsídios dos membros do Tribunal de

Justiça. Gostaria apenas de lembrar ao Presidente do Tribunal de Justiça que há um

encaminhamento dos Oficiais de Justiça que é justo, correto, para que se cumpra

uma lei que foi aprovada por esta Casa no ano passado: a Lei Complementar nº 105,

oriunda do Projeto de Lei nº 26, que tratou da divisão e organização judiciárias,

acolheu emendas, e foi aprovada por este parlamento a exigência como requisito do

bacharelado em Direito para ingresso na carreira dos Oficiais. Quero, nesta

declaração de voto, lembrar ao Desembargador que poderíamos obstruir esta pauta,

até para que esse projeto não fosse votado, mas, atendendo a um apelo de V. Exa.

para que o encaminhássemos favoravelmente, não o fizemos. Faço esse registro.

Lembro ao Presidente do Tribunal que existe uma lei aprovada, então é necessário

que tenha prudência, é necessário que busque convergência com os Oficiais de

Justiça, porque isso é natural. Este parlamento ficou funcionando o dia todo. Temos

aqui mais de 12 horas de funcionamento deste Plenário, até que chegássemos a

acordo para votação. Da mesma forma que um Deputado pensa de um jeito e outro

pensa de outra maneira, entendemos que isto é natural; da mesma forma que os

Oficiais de Justiça, quando reivindicam do Presidente o cumprimento da lei, é natural

que venham a esta Casa, para que o Poder que tem competência de fiscalizar os

outros Poderes, assim o faça. Nosso apelo neste primeiro momento é para que o

Presidente do Tribunal de Justiça continue em negociação e estabeleça prazo

razoável para se implementar a exigência do bacharelado em Direito como requisito

para ingresso na carreira dos Oficiais de Justiça. Por último, Sr. Presidente, não

tenho aqui a mesma acolhida que o Deputado Durval Ângelo teve na Comissão de

Direitos Humanos, quando da discussão de violação de direitos humanos de outras

pessoas ou de outras ações desencadeadas por aquela Comissão. Tivemos cerca de
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quatro reuniões nas quais policiais militares eram as vítimas da violação de direitos

humanos e de abuso de autoridade por parte do Comando da Polícia Militar, fazendo

justiça aqui a alguns Comandantes, e todas as vezes convidamos o Promotor de

Justiça Rodrigo Filgueira, responsável pela Promotoria de Direitos Humanos. Em

nenhuma das quatro reuniões nas quais os policiais eram vítimas de abusos de

autoridade e os direitos e as garantias individuais estavam sendo violados, tivemos a

mesma acolhida, com a presença do Ministério Público. Sr. Presidente, tive

oportunidade de despachar pessoalmente com o Dr. Alceu Torres, Procurador-Geral

de Justiça, e fazer este apelo ao Procurador, pois, nos momentos em que os policiais

eram vítimas de violações de direitos humanos e de abuso de autoridade, não

tivemos a presença do Ministério Público, tão combativo como é. Portanto queremos

aproveitar para dizer ao Procurador Alceu Torres que votamos favoravelmente ao

projeto que fixa o reajuste dos subsídios dos membros do Ministério Público, mas não

deixaríamos de fazer aqui esta lembrança ao Procurador-Geral, de que, nos

requerimentos deste Deputado, quando da violação dos direitos humanos em que as

vítimas sejam policiais, servidores da segurança pública, gostaríamos que ele

estivesse atento, para que o Ministério Público acompanhasse. Sr. Presidente,

parabéns pela condução dos trabalhos. V. Exa., mais uma vez, demonstra sua

capacidade de liderança e, acima de tudo, de agregar, mesmo no momento das

divergências e das incompreensões. V. Exa. continua brilhante. Espero, no ano que

vem, V. Exa. como Vice-Governador do Estado, e teremos o maior prazer de visitá-lo.

Parabéns.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, creio que avançamos bastante hoje.

Amanhã - aliás, hoje, mais tarde - votaremos o Orçamento do Estado para o ano de

2010. Neste momento, faço apelo para que o governo se sensibilize com as questões

da Defensoria Pública do Estado. Nesta semana, tivemos belíssima audiência pública

na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, quando vi de perto o

tamanho do descaso que o governo de Minas faz hoje com a Defensoria Pública do

Estado. Até parece que as populações mais pobres do Estado, principalmente das

comarcas do interior, não têm direito algum à Justiça gratuita, que o Estado tem

obrigação de prestar, por meio da Defensoria Pública. Minas Gerais teria de ter hoje,
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para cumprir e atender todo o Estado, em torno de 1.200 Defensores Públicos, mas

tem pouco mais de 400. Além disso, ainda paga um dos piores salários do Brasil aos

Defensores Públicos. Portanto que se faça aqui reflexão e equiparação entre os

Poderes. Sabemos que os Orçamentos do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e

do Tribunal de Contas têm crescido significativamente no Estado. No entanto o

Orçamento da Defensoria Pública de Minas Gerais é um dos mais vergonhosos de

Minas Gerais. Esperamos que o Estado cumpra seu papel, faça concursos públicos e

nomeie novos Defensores, para que a população mais pobre de Minas tenha acesso

à Justiça. Só para se ter uma ideia, no Norte de Minas, há 19 comarcas, mas apenas

3 contam com Defensores Públicos: Montes Claros, Pirapora e Janaúba. As demais

16 comarcas não têm sequer Defensor Público, o que envergonha o Estado de Minas

Gerais, um dos Estados mais ricos, deixando, assim, a população mais pobre sem

justiça gratuita, sem amparo de Defensor Público. Fica o nosso pedido para que o

governo se sensibilize com uma questão tão séria, porque, a cada dia que passa, fica

parecendo que, em Minas Gerais, a justiça é apenas para uma pequena parcela de

ricos, os que podem pagar advogados. Obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 18, às 9, às 14 e às 20 horas, e

para a solene também de amanhã, logo após a apreciação do Projeto de Lei nº

3.809/2009, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/12/2009

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Questões de ordem - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Questões de ordem - Leitura do Relatório das Atividades da

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura - Suspensão e reabertura da

reunião - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
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Requerimento do Deputado Lafayette de Andrada; aprovação; prejudicialidade dos

Requerimentos do Deputado Durval Ângelo (10) - Suspensão e reabertura da reunião

- Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 4.108/2009; aprovação na

forma do Substitutivo nº 1 - Inexistência de quórum especial para votação de projeto

de lei complementar; questão de ordem; chamada para recomposição de quórum;

existência de número regimental para a continuação dos trabalhos; questão de ordem

- Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 55/2009; encerramento

da discussão; votação secreta do projeto, salvo emendas; anulação da votação;

questão de ordem; votação nominal do projeto, salvo emendas; aprovação na forma

do vencido em 1º turno; votação nominal das Emendas nºs 1 a 3; aprovação;

declaração de voto - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº

52/2009; apresentação da Emenda n° 1; encerramento da discussão; votação

nominal do projeto, salvo emenda; aprovação na forma do vencido em 1º turno;

votação nominal da Emenda nº 1; aprovação - Discussão, em turno único, do Projeto

de Lei nº 1.311/2007; aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 3.157/2009; aprovação; declaração de voto - Discussão, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 3.321/2009; encerramento da discussão; votação do

projeto, salvo emenda; aprovação na forma do vencido em 1º turno; verificação de

votação; ratificação da aprovação; votação da Emenda nº 1; aprovação; declarações

de voto - Registro de presença - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.653/2009; encerramento da discussão; votação do projeto; aprovação na forma do

vencido em 1º turno; verificação de votação; ratificação da aprovação; questões de

ordem - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.754/2009; aprovação na forma

do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.880/2009;

encerramento da discussão; votação do projeto; aprovação na forma do vencido em

1º turno; verificação de votação; ratificação da aprovação - Discussão, em 2º turno,

do Projeto de Lei nº 3.938/2009; discurso do Deputado Durval Ângelo; encerramento

da discussão; votação do projeto; aprovação; questão de ordem; anulação da

votação; renovação da votação; aprovação - Prorrogação da reunião - Discussão, em

2º turno, do Projeto de Lei nº 3.971/2009; aprovação na forma do vencido em 1º turno

- Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.975/2009; encerramento da
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discussão; votação do projeto; aprovação na forma do vencido em 1º turno;

verificação de votação; ratificação da aprovação; declarações de voto - Discussão,

em turno único, do Projeto de Lei nº 3.809/2009; discurso do Deputado Adelmo

Carneiro Leão - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes -

Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo -

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos

Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia

Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João

Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre

João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ruy

Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 9h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Lafayette de Andrada, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questões de Ordem
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O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, acabei de pedir à assessoria do

meu gabinete para fazer uma pesquisa no “Minas Gerais” de hoje e fiquei muito

preocupado. O Deputado Mauri Torres está presente? Acabei de vê-lo, mas ele não

está mais aqui. O Deputado Mauri Torres trouxe-nos uma informação nesta semana

e, mais uma vez, vim a este microfone para me antecipar em dizer que não queria

fazer o papel de bobo da corte, pois, ele, como líder do governo, garantiu-nos, mais

uma vez, que, até hoje, de 80% a 85% dos Agentes Penitenciários teriam os seus

nomes publicados. Ontem, foram publicados 40, mas, hoje, nenhum nome foi

publicado, Sr. Presidente. Sinceramente, quando o Deputado Mauri Torres trouxe a

notícia, disse-lhe: “Deputado, vou acreditar porque é V. Exa. que está dizendo, pois

não acredito nas informações que vêm de lá”. Isso está virando uma brincadeira com

os Agentes Penitenciários. Hoje é sexta-feira, e nossos trabalhos estão se

encerrando nesta Casa. A promessa, o compromisso, a palavra empenhada era que

entre 80% e 85% dos nomes seriam publicados até hoje, mas nem meio nome foi

publicado no “Minas Gerais” de hoje. Creio que os agentes não estão aqui nesta

manhã porque confiaram e acreditaram nessa palavra, nessa promessa. Peço o

empenho de V. Exa., que tem sido grande companheiro e lutador por essa causa e,

de fato, um grande amigo na defesa dos vários interesses, principalmente desse em

particular. Peço a V. Exa. que, por favor, tente buscar, junto ao Líder do governo, uma

posição, uma explicação para isso, pois não há argumentos que justifiquem isso. E os

agentes, de boa-fé, acreditaram nisso. Eu e o Deputado João Leite, reunimo-nos com

alguns deles, na entrada do Plenário. Eles, de certa forma, ainda manifestavam um

pouco de desconfiança, para não dizer muita, pois são ditas mentiras, uma em cima

da outra. Parte dos agentes foram admitidos sem a necessidade da requalificação.

Agora, nessa última pequena leva, foi criado um problema de requalificação, mas, na

primeira, isso não aconteceu. Por que não trazê-los de volta e não fazer a

requalificação com eles no trabalho, como aconteceu com os outros? E essa questão

da requalificação é uma pendência que já dura anos. Ela já tinha de ter sido feita,

mas isso não aconteceu. Agora, torna-se uma exigência a requalificação para a

readmissão. Quem garante que quem fará essa requalificação será, de fato,

considerado apto a assumir esse novo contrato? Sr. Presidente, para mim, o mais
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grave foi que, mesmo com a promessa feita, hoje, sexta-feira, ela não foi cumprida.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, minha manifestação será rápida. Primeiro,

gostaria de divulgar mais uma obra do Deputado Durval Ângelo, “Direito de ter direito:

a mais valia dos desvalidos”. Além de escrever, o Deputado Durval Ângelo faz uma

organização com a participação de pessoas muito importantes, como o Procurador

Afonso Henrique de Miranda Teixeira, que trata de conflitos agrários. Agradeço,

especialmente, a citação que o Deputado Durval Ângelo faz, em um dos capítulos

desse livro, sobre as iniciativas positivas do Plano Nacional de Educação em Direitos

Humanos. Ele cita a nossa participação. Farei a leitura de um trecho em que o

Deputado cita um ensinamento de Aristóteles, a importância da prática nas relações

humanas: (- Lê:)

“As coisas que temos de aprender antes de fazer, nós as aprendemos fazendo-as -

por exemplo, os homens se tornam construtores construindo, e se tornam artistas

tocando; da mesma forma tornamo-nos justos praticando atos justos; moderados

agindo moderadamente; e corajosos agindo corajosamente. Aristóteles, século V”. O

Deputado Durval Ângelo cita também a judia e pensadora Hannah Arendt, que trata

justamente da banalização da violência. Parabenizo o nosso colega Deputado Durval

Ângelo por essa obra. Agradeço o presente e a dedicatória. Esse livro fará parte da

nossa leitura nesse tempo de descanso. Sr. Presidente, estamos acompanhando, por

determinação de V. Exa., com o Líder Deputado Mauri Torres, a questão dos Agentes

Penitenciários. O entendimento feito com a presença da Oposição foi firmado em uma

reunião de quatro horas com o Secretário Maurício Campos e com o Subsecretário

Genilson Zeferino. Ontem, houve um momento de desentendimento, porque, na

última publicação, havia a exigência da requalificação para a volta dos Agentes

Penitenciários. Conforme o acordo feito pelo Líder Deputado Mauri Torres, voltarão

82% dos Agentes Penitenciários. É importante ressaltar que a Subsecretaria de

Administração Prisional fez, nesta semana, a reclassificação de praticamente todos

os presos do sistema penitenciário. Isso foi imposto por legislação. Há muito trabalho

sendo feito nesse momento. Está esclarecida a exigência da requalificação: aqueles

que voltaram antes e não foram requalificados o serão agora. Isso é obrigação. Não é

um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, mas um acordo do
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governo do Estado com o Ministério Público. Todos os recontratados têm de passar

pela requalificação. Ontem alguns Agentes Penitenciários me procuraram. Havíamos

combinado que a requalificação seria feita entre os dias 21/12/2009 e 10/1/2010.

Conforme acordo com o Secretário Maurício Campos, no dia 11/1/2010, 82% dos

Agentes Penitenciários estariam recontratados e recebendo a partir do dia 11. Ontem,

durante uma conversa, o Subsecretário Genilson Zeferino reafirmou o acordo. Os

Agentes Penitenciários não estão presentes, porque ontem tiveram acesso às

publicações que sairão. A semana não terminou, termina no sábado. O “Diário Oficial”

de sábado trará publicações. Sábado ainda pertence a esta semana. Ontem, eles

estavam muito tranquilos, porque, na publicação que será feita, será corrigida a

informação de que a requalificação passaria do dia 11/1/2010. Peço muita

tranquilidade neste momento. Existe um acordo; estavam presentes o Líder do

Governo, o Líder da Oposição, Deputado Padre João, o Deputado Adelmo Carneiro

Leão, a Deputada Maria Tereza Lara, o Deputado Carlin Moura. Todos

acompanharam a palavra oficial do governo. Devemos acompanhar as questões que

forem surgindo. Eu me disponho a permanecer até a publicação dos 82% de

recontratação dos Agentes Penitenciários. Confio na palavra do governo, assim como

os Agentes. Eles não estão aqui nesta manhã, porque já tiveram acesso à publicação

que será feita com a recontratação de todos até o dia 11 de janeiro. Essas são as

explicações que gostaria de dar, Sr. Presidente. Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte e nos termos do edital

de convocação, a Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com

a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Questões de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, compartilho da preocupação do

Deputado Vanderlei Miranda no que diz respeito ao cumprimento do acordo relativo

aos Agentes Penitenciários. No nosso entendimento, ainda não está havendo a

devida clareza em relação ao cumprimento desse acordo. Peço ao Deputado Alberto

Pinto Coelho, que é sempre um homem de muita compreensão e sabedoria, que nos
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ajude. Sr. Presidente, acredito que, da forma como o governo está procedendo, o

acordo restou descumprido. Em primeiro lugar, porque não foram todos listados. Nem

todos que foram demitidos injustamente, desrespeitando-se a lei da contratação,

foram listados, e outros foram nomeados para fazer essa tal qualificação. Ora, Sr.

Presidente, na qualificação, as pessoas serão recontratadas no dia 11 de janeiro e só

receberão o salário em fevereiro, porque não haverá remuneração no período da

qualificação. Como viverão as famílias desses Agentes que estão sem receber salário

em outubro, novembro, dezembro e janeiro? Receberão salário somente em

fevereiro. O teor do acordo celebrado com o governo não foi esse. Isso não faz

sentido. Sinto-me muito desconfortável, assim como todos os Deputados e as

Deputadas desta Casa, pois sairemos de recesso parlamentar, e as famílias desses

trabalhadores, em pleno Natal, passam dificuldades em nome de uma tal

requalificação. Acho que essa história de requalificação está sendo utilizada como

artifício, porque, na pressa de demitirem os agentes por causa da greve, vários outros

foram colocados em seus lugares para trabalhar sem nenhuma formação e, na hora

de substituir os que foram demitidos, pegaram gente até no meio da rua. Acho que

está havendo um equívoco: o teor da negociação dos Agentes Penitenciários é o

retorno imediato com pagamento dos salários desses trabalhadores. Se, depois,

quiserem fazer qualificação ou curso de treinamento, que o façam, mas pagando o

salário para esses trabalhadores que têm família, têm pai, têm mãe, têm filho. O que

mais me preocupa, Sr. Presidente, como já disse em outra oportunidade, é que está

havendo grande pressão por parte de diretores de presídios. O governo está refém

dos diretores de presídios neste Estado. Ontem fiquei ainda mais preocupado quando

recebi uma denúncia de que a diretora do presídio de Governador Valadares fez uma

nova lista de demissão. Está lá com uma lista com o nome de mais de 23 Agentes

para serem demitidos, Agentes que têm contrato previsto até 2012, mas serão

demitidos, segundo informações recebidas. Estão ameaçados de serem demitidos.

Entretanto está no contrato que a demissão só pode ser feita mediante sindicância

para apurar eventual falta grave. Portanto está havendo algo errado nesse

procedimento, e o acordo dos agentes não está sendo cumprido nos termos

negociados. Não podemos concordar com essa história de recapacitação e
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treinamento sem pagamento de salário, enquanto o pessoal está esperando até

fevereiro. Fazemos um apelo a esta Casa para votarmos o Orçamento apenas se

tivermos segurança jurídica para informar a essas famílias que não passarão fome

até fevereiro.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, público que nos vê pela TV Assembleia, preocupa-nos, Deputados

Vanderlei Miranda e Carlin Moura, o fato de que toda essa situação decorre

exatamente da omissão desta Casa no que concerne à competência do Legislativo de

fiscalizar e sustar os atos normativos do Poder Executivo quando exorbitarem, como

prevê a Constituição Estadual. Agora, pasmem, esses Agentes Penitenciários estão

em situação de penúria, Deputada Maria Tereza Lara, por causa da vaidade de uma

única pessoa. Essa é uma verdade que tem de ser dita nesta Casa. E essa vaidade,

essa picuinha tem nome e endereço: Secretário Maurício de Oliveira Campos Júnior,

que não quer respeitar a Constituição da República. Por vaidade, Deputado Vanderlei

Miranda, os nomes dos 40 agentes que deveriam ter sido publicados na data de hoje

não o foram. Paciência, esta Casa está tendo, e não se trata de tomar nenhuma

posição mais xiita ou incompreensível, Deputada Maria Tereza Lara. Há quanto

tempo estamos assistindo a essa novela, a esse rolo, e não há uma solução? É bom

deixar claro que o Secretário Maurício de Oliveira Campos Júnior fez uma demissão

sem obedecer ao devido processo legal, sem respeitar a Constituição da República.

Deputado André Quintão, o art. 37 da Constituição da República diz textualmente: “A

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. Aprovamos aqui a Lei nº

18.185, e seu art. 11 estabelece que, em caso de demissão por qualquer falta

cometida pelo servidor - no caso, o Agente Penitenciário contratado -, deverá se

instaurar um processo administrativo no período de 30 dias, dando-lhe amplo direito

de defesa e de contraditório. Entretanto, o Secretário Maurício Campos de Oliveira

Júnior primeiro demitiu, para, depois, resolver quem será readmitido e passará pela

requalificação. Não se trata aqui de uma posição extremada, pelo contrário, esta

Casa está sendo muito benevolente com a posição intransigente do Secretário. Todo
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dia é a mesma novela: amanhã vai publicar, depois de amanhã, vai publicar; e

assistimos passivamente: tenha calma, o acordo será cumprido. Ora, primeiro o

Secretário rasgou a Constituição da República e inverteu toda a ordem do processo

legal, ou seja, primeiro, condenou e os colocou na rua, para depois pensar quem

traria de volta, por picuinha e vaidade. Aí, ele esbarrou em um segundo princípio: a

impessoalidade, ele não deveria ser parcial. Disse aqui, Deputada Maria Tereza Lara,

e farei um alerta, Deputado Vanderlei Miranda: o pior é que ele age como se pegasse

brasa com a mão do outro, pois quem assina é o Dr. Genilson, mas quem dá a ordem

é o Dr. Maurício de Oliveira Campos Júnior. Então, as ações recairão sobre o

Secretário Genilson, e não sobre o intransigente Secretário Maurício de Oliveira

Campos Júnior. O art. 62 da Constituição do Estado, inciso XXX, diz que compete

privativamente à Assembléia Legislativa sustar os atos normativos do Poder

Executivo que exorbitem o poder regulamentar ou os limites de sua delegação

legislativa. “Inciso XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos

os da administração indireta”. Esta Casa está omissa. Se o Secretário estivesse vindo

em audiência pública, a história seria outra, seria completamente diferente. Sr.

Presidente, encerro as minhas palavras dizendo que está faltando da parte do

Secretário respeito com o Parlamento mineiro. A única coisa que está faltando ao

Secretário Maurício Campos Júnior é respeito. Esta Casa precisa ser respeitada

porque não é ele, que rasgou a Constituição, que deve continuar enrolando,

embromando os Deputados. Essa é uma verdade que precisa ser dita, e ele precisa

aceitar e corrigir o erro o mais rápido possível. Enquanto estamos aqui, há tribuna

para denunciar, mas a partir de amanhã ele fará o que quiser porque não tem

ninguém para incomodá-lo.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, o Deputado Vanderlei Miranda, muito

atento às questões relevantes que são discutidas no Estado, levantou um problema

que nos remete a uma questão de coerência. Uma coisa que sempre devemos ter na

política é coerência. Ontem todos fizemos muito esforço para agilizar a pauta, para

aprovarmos projetos importantes, inclusive projetos de outros Poderes. Houve o

esforço de negociação muito respeitoso por parte de Deputados que discordavam da

votação global da pauta. Chegamos a um bom entendimento e votamos os projetos



____________________________________________________________________________
2943

institucionais, votamos o Plano Plurianual de Ação Governamental. Ficamos aqui

madrugada adentro, mas hoje, com o Orçamento a ser votado e com vários projetos

que ainda dependem de redação final, há uma questão que compunha esse acordo -

que, aliás, foi exaustivamente discutido - que não foi cumprida. Acho que, por questão

de coerência, eu próprio, que vim aqui ontem e colaborei para agilizar a pauta, sinto-

me obrigado a entrar num processo de obstrução até que essa questão seja

resolvida. Solicito ao Deputado Mauri Torres, Líder do Governo, que apresente

justificativas e ações concretas efetivas para repor a totalidade do acordo, porque

houve um processo de quebra até de confiança, uma vez que ontem poderíamos ter

votado o Orçamento acreditando no acordo. E hoje, parece que esse acordo foi

quebrado. Vamos aguardar as negociações. Esta Casa tem que ser respeitada. Se é

uma questão negociada que não é possível ao governo resolver, que seja limpa e

transparente, que o governo diga que não é possível atender, seja por que motivo for.

Nesse caso, os Deputados, os partidos tomam as decisões baseadas em fato. O que

não pode é haver enrolação, que é muito ruim para a Assembleia Legislativa, que já

vem acumulando insatisfações que não colocamos como impeditivo para votarmos

projetos relevantes. Ontem mesmo, dizia que emendas pelas quais trabalhamos são

decididas, definidas e só ficamos sabendo pelo “Minas Gerais”. Ao ler o jornal, vemos

às vezes até uma emenda nossa que já foi executada. Há Municípios que são

definidos com critérios. Ontem mesmo, o Deputado Gustavo Valadares aprovou um

requerimento importante a que não tivemos muito acesso, e relevamos o fato.

Entretanto, quando se chega a uma questão estrutural como essa, que diz respeito

ao movimento organizado; quando vários líderes como os Deputados Vanderlei

Miranda, Padre João e Carlin Moura e outros empenharam suas palavras; quando se

libera a pauta e um acordo global é constituído com esse item como um dos

principais, o que fazer? Da mesma forma que ontem colaboramos com o processo de

negociação para que a pauta fosse agilizada, solicito com veemência ao Deputado

Mauri Torres, Líder de Governo, que equacione a situação. Desconheço as

motivações da não publicação, mas elas devem ser explicitadas de maneira límpida

para esta Casa a fim de que não se passe nenhum sentimento de que seríamos

enrolados. Votaríamos ontem o Orçamento e, hoje, teríamos um acordo cumprido e a
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Assembleia em recesso. Fica muito ruim para a relação entre o Legislativo e o

Executivo um comportamento dessa natureza. O mínimo que devemos exigir é

sinceridade, ainda que discordemos do mérito.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, pela ordem: aproveito para pedir

que me inscreva para a discussão dos projetos, por favor.

O Sr. Presidente - Pois não, Deputado. V. Exa. está incluído.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados, é lamentável o

que ocorreu nesta manhã. O Deputado André Quintão foi muito feliz. Se uma solução

não é possível, isso deve ser dito. Essa situação fez com que o Deputado Vanderlei

Miranda, nosso Líder e porta-voz da nossa Bancada junto aos Agentes, dissesse a

eles que o problema estaria resolvido há 15 dias; depois, passou para ontem, para

hoje e não foi cumprido. Isso mostra o que esse Maurício Campos tem feito com a

Assembleia Legislativa. No início da confusão que aprontou com as demissões em

massa, eu disse que para ser autoridade não é preciso ser autoritário. O que ele está

fazendo com a Assembleia Legislativa; o que ele está fazendo com o nosso partido, o

PMDB; o que ele está fazendo com o bloco formado pelo PMDB, PCdoB e PT não

pode acontecer. Ontem, ficamos aqui até quase 1 hora da manhã, fazendo acertos e

tendo boa vontade com o governo. Ajudamos o Deputado Mauri Torres a conduzir o

processo. V. Exa. teve um papel importante para coibir e determinar as insatisfações

que existiam por outros motivos. Entretanto, esse motivo levantado pelo Deputado

Vanderlei Miranda deve ser resolvido ainda na parte da manhã. Até ontem, havia um

Deputado fazendo obstrução. No caso de não cumprimento do acordo, todo o Bloco

entrará em obstrução, e não sairemos daqui antes do final do ano. Agora, virou

questão de honra. Não podemos ir embora sem haver uma definição do que foi

tratado. Não estamos pedindo nada além do combinado. Esta Assembleia tem a

seguinte característica: depois do acordo, do trato, pode-se ir embora para a casa

porque ninguém roerá a corda. O que o Maurício Campos tem feito com a Assembleia

Legislativa - repito - é um ato de irresponsabilidade. Quando ele demitiu, eu disse isso

e ele ficou incomodado. Repito que ele está sendo irresponsável com o governo de

que é funcionário, de que faz parte. Ele está sendo irresponsável com o Presidente

da Assembleia, está sendo irresponsável com o Líder do Governo, que empenhou a
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sua palavra para que isso ficasse resolvido. Mas ele não dá satisfação e acha que

tudo está correndo bem. Sr. Presidente, temos que tomar um posicionamento. Tudo o

que fizemos ontem deve prevalecer hoje. Sugiro que a reunião seja suspensa até que

o Líder Mauri Torres nos traga uma solução. Esperamos receber uma solução

definitiva, pois, agora, a palavra do Sr. Maurício Campos não pode prevalecer.

Queremos a palavra do Governador do Estado de Minas Gerais, queremos que o Sr.

Danilo de Castro assuma isso, ou o Governador, ou o Vice-Governador, porque a

palavra do Maurício Campos, a partir de hoje, para nós, não tem validade. Até porque

ele não assina nenhum ato, sempre joga para a frente. Sr. Presidente, a partir de

agora, queremos que outra pessoa do governo assuma a responsabilidade do que foi

combinado. O Deputado André Quintão foi feliz ao dizer que, se não tivesse jeito,

trataríamos o assunto de outra forma. Esse é meu posicionamento, Sr. Presidente.

Sugiro a V. Exa. que suspenda a reunião, pois estamos diante de um grande

impasse, que prejudica a continuação dos trabalhos de fim de ano.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, na linha do que foi dito pelo

Deputado Antônio Júlio, neste momento, a Liderança do governo está reunida com

órgãos para resolver essa questão. Houve o entendimento de que hoje sairia

publicado o nome dos Agentes Penitenciários que seriam readmitidos. O acordo é

que sairia publicado no “Minas Gerais” de hoje, e, para nossa surpresa, o “Minas

Gerais” não veio com esses nomes. O Líder do Governo e outros Deputados, neste

momento, estão reunidos para resolver essa questão. Achamos que o mais

conveniente seja a suspensão dos trabalhos, mas pedimos encarecidamente aos

Deputados que não saiam da Assembleia, porque há matérias na pauta que

necessitam de quórum para serem votadas. Solicito a suspensão dos trabalhos até

que a Liderança do Governo resolva o problema. Pedimos aos Deputados que, pelo

amor de Deus, não saiam da Assembleia.

A Deputada Maria Tereza Lara - Cumprimento os Deputados e Deputadas desta

Casa. Sr. Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, de fato essa é uma questão de

relacionamento institucional entre o Executivo e o Legislativo. Diante disso, a situação

é séria, e é importante suspendermos a reunião para que as coisas sejam

esclarecidas. Somos testemunha de que, nesta Casa, tanto a Oposição, de maneira
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árdua, organizada, quanto a Situação, inúmeras vezes realizamos reuniões na

Comissão de Segurança Pública, com a presença de vários Deputados e com a

participação do governo. É uma situação do conhecimento de todos. Até fui citada

pelo Deputado Sargento Rodrigues. Pessoalmente, não quero acreditar que seja

vaidade, mas que seja um problema que esteja acontecendo, com o qual não

podemos concordar. Há palavra empenhada, não é simplesmente uma questão de

confiança, mas de palavra empenhada. Para nós, é primordial que os acordos sejam

cumpridos, sobretudo na política. É importante permanecermos nesta Casa para,

depois de resolvermos esse impasse, votarmos o Orçamento. Mas precisamos que a

solução desse problema seja definitiva, assim como outras questões políticas que

estão sendo discutidas entre o Legislativo e Executivo precisam ser resolvidas para

entrarmos em recesso com tranquilidade, sabendo que as ações necessárias estão

sendo tomadas. Se for comprovado que algum Agente Penitenciário agiu com

excesso ou exagero - não tenho essa prova e não posso fazer julgamento -

conversamos com o Executivo e dissemos que somos favoráveis a que esse Agente

responda pelo que fez. Mas, se comprovado. Somos testemunhas de que a grande

maioria dos Agentes são pessoas com 10 anos, 14 anos de trabalho, com contrato

sem FGTS e outros direitos garantidos. Eles são pais de família que têm crianças

passando necessidades, a não ser que tenha havido solidariedade dos

companheiros. Eles estão precisando de cesta básica para sobreviver. É uma

questão social grave. Tenho dito que o Secretário Maurício Campos tem realizado um

ótimo trabalho. Sou testemunha disso. Mas, com esse ato, ele está deixando vários

questionamentos desnecessários, porque isso não se justifica. Deixo aqui minha

posição para suspendermos essa reunião até encontrarmos uma saída para esse

impasse que foi criado.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, estamos estarrecidos, de certa forma

envergonhados, com mais uma atitude desrespeitosa por parte do Secretário de

Segurança Pública, Maurício Campos, que está brincando com esta Casa, está

tirando sarro da cara deste parlamento, o que não admitimos mais. Não vou mais

falar dele porque para mim sua palavra não vale mais nada. O que esse Secretário

fala não se ouve e não se publica, porque não tem mais moral para falar com este
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parlamento. O Líder do Governo está em uma situação difícil nesta Casa, porque o

Mauri já tratou conosco várias vezes, empenhou sua palavra, e esse Secretário está

brincando com o Líder do Governo. Portanto, não vou falar mais o nome desse

Secretário, porque, para mim, ele perdeu a moral neste parlamento. Sua fala não vale

mais nada aqui. Vou direcionar minhas palavras ao Governador Aécio Neves. Sr.

Governador Aécio Neves, quando o Secretário age dessa forma, está gozando o

governo do Estado também, porque, quando o Líder do Governo empenha sua

palavra e ela não é cumprida, ele está arranhando a imagem do Governador Aécio

Neves. Portanto, espero que o Governador Aécio Neves tome uma atitude

imediatamente. Já é uma decisão de governo. Não cabe mais a esse Secretário.

Então, esperamos que o Governador Aécio Neves honre o que foi tratado por seu

Líder, Deputado Mauri Torres. Tenho certeza de que o Mauri está muito preocupado

nesta hora. Não dá mais para confiar. Virou brincadeira, virou um jogo de empurra-

empurra, o que não podemos aceitar. É um desrespeito ao parlamento, a esta Casa,

aos Deputados e acima de tudo ao povo de Minas Gerais. Portanto, fica aqui um

recado um pouco mais duro, mas chegou a hora de o Governador Aécio Neves

colocar um ponto final nessa questão. Esperamos que o Governador tome uma

atitude, comunique a esta Casa e empenhe sua palavra, porque a palavra desse

Secretário não tem mais valor algum neste parlamento. Obrigado, Sr. Presidente.

Leitura do Relatório das Atividades da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. 1º-Secretário para proceder à leitura do

Relatório das Atividades na 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura.

O Sr. 1º-Secretário - (- Lê:) “Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, com

muito orgulho e a agradável sensação do dever cumprido, apresento à sociedade

mineira breve relato das atividades da Assembleia em 2009. Posso dizer-lhes com

segurança que 2009 foi verdadeiramente um ano útil. Útil, porque leis importantes

resultaram de exaustivas discussões na Assembleia; útil, porque o monitoramento e o

controle das políticas públicas foram estendidos e intensificados; e principalmente útil,

porque a sociedade mineira se fez presente em cada ação desta Casa. E isso,

graças, em boa parte, à Constituição de 89, que possibilitou a implantação no Estado



____________________________________________________________________________
2948

de mecanismos de incentivo à participação popular nos trabalhos do Legislativo

mineiro, numa necessária e feliz combinação de democracia representativa e

democracia participativa. As comemorações e as homenagens promovidas pela

Assembleia por ocasião do aniversário de 20 anos da Constituição de 89 celebraram

o idealismo e o espírito visionário dos constituintes da época, inspiradores do fazer

político que hoje caracteriza e distingue este parlamento. A sua lúcida atuação foi

testemunho de que toda escolha política ou econômica de um governo, parlamento

ou administração deve ser feita em nome de toda a sociedade e de que o cidadão é,

a um só tempo, a origem e o fim da política. Ciente dos ensinamentos do passado e

dos efeitos positivos gerados, especialmente no âmbito desta Casa, pela

promulgação da Constituição de 89, a Assembleia prepara-se para o futuro, pois sabe

que toda instituição deve ser capaz de se renovar e se reinventar em permanência.

Daí a importância do projeto de planejamento estratégico que está sendo implantado

na casa. Queremos, a exemplo do que ocorreu em 89, ouvir a sociedade e também

os Deputados e servidores, conhecer seus sonhos e expectativas, pois a

responsabilidade pelo futuro deste parlamento é de todos. A Assembleia da próxima

década começa a ser construída hoje, aqui e agora. O Legislativo está no coração de

nossa democracia, no centro do sistema político de nosso país. Mas, paradoxalmente

a essa posição central, muitos são os que ignoram a realidade da nossa missão.

Ainda hoje inúmeras ações positivas do nosso parlamento passam despercebidas

pela população, enquanto incidentes negativos assumem proporções inimagináveis.

É essencial, pois, que cada cidadão possa acompanhar, compreender e igualmente

julgar a ação dos parlamentares. Incontestavelmente, a abertura da Assembleia de

Minas à participação popular representou um passo enorme para a aproximação dos

mineiros com seus representantes. Nesta sessão legislativa, fiel a sua vocação de

espaço de debate e reflexão, a Assembleia incentivou uma vez mais a participação

de especialistas e setores interessados da sociedade civil na discussão das

propostas de legislação, compartilhando o processo de elaboração legislativa e

assegurando, assim, a qualidade e a legitimidade das normas aqui aprovadas. Um

bom exemplo da sofisticada técnica de elaboração normativa da Assembleia de

Minas, que consiste em aliar à vontade política mecanismos de participação e
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transparência, é o processo que deu origem à nova lei florestal do Estado. A Lei nº

18.365 equilibra a política pública proposta pelo governo com as demandas da

sociedade, observadas, é claro, as limitações impostas pelo Código Florestal

Brasileiro e as especificidades do Estado. Esse trabalho resultou na mais completa e

avançada legislação estadual sobre a preservação do meio ambiente, o manejo das

florestas e o uso da propriedade rural. Visando facilitar o acesso da população ao

texto aprovado e assegurar a eficácia da norma, a Assembleia editou e disponibilizou

cartilha com as informações essenciais para compreensão das novas regras impostas

pela lei. Procedimento semelhante foi adotado para explicitação das mudanças

provocadas pela Lei do Esporte.

Outras matérias importantes foram aprovadas pelo Plenário em 2009, com

destaque para a nova lei antifumo e para as leis que tratam da adoção de

providências, pelo Estado, para a realização da Copa do Mundo de 2014 e das

Olimpíadas de 2016 - Leis nºs 18.310 e 18.184 -; da criação da Agência Reguladora

de Água e Esgoto, a Arsae-MG - Lei nº 18.309 -, responsável por definir o valor do

reajuste da conta de água; da regulamentação da contratação temporária no

Executivo - Lei nº 18.185 -; da proibição da venda de produtos calóricos nas cantinas

das escolas públicas e particulares - Lei nº 18.372. Além de exercer com dedicação e

apuro sua função legislativa e seu papel na intermediação de conflitos, o Legislativo

mineiro cumpriu com responsabilidade sua missão de avaliação e controle das

políticas públicas. Para isso, contou - é verdade - com a colaboração do Executivo,

que forneceu explicações, dialogou e se associou, com frequência e confiança, às

ações deste parlamento. Uma das grandes inovações introduzidas pelo Legislativo

mineiro no processo de interlocução com a sociedade civil foi a implementação da

primeira consulta pública por meio da internet para colher sugestões ao Plano

Decenal de Educação e subsidiar, assim, a discussão do Projeto de Lei nº 2.215, de

2008, que estabelece estratégias e metas da política educacional do Estado para os

próximos dez anos. Das 212 sugestões apresentadas, 39 foram consideradas

pertinentes e incorporadas às propostas em análise na Casa. Instrumentos de

pesquisa como este devem ser cada vez mais utilizados e aperfeiçoados, para que o

Legislativo se firme com o mais autêntico interlocutor da população e com o governo.
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O parlamento precisa sentir a sociedade, perceber sua evolução, atentar para as

suas exigências e anseios. Para tanto, deve conclamar cada cidadão a expressar

livremente sua opinião sobre determinado projeto ou política. Por outro lado, Sr.

Presidente, para exercer com eficácia o seu papel, o Legislativo mineiro precisa

dotar-se de estrutura transversal capaz de favorecer os debates sobre questões de

controle e avaliação e explorar melhor os frutos dessas discussões que suscitam

muitas expectativas. O Legislativo deve tornar-se digno dessas expectativas.

Além das reuniões para a discussão do Plano Decenal de Educação, eventos de

grande repercussão e relevância movimentaram a Assembleia em 2009. Entre eles,

os ciclos de debates “Minas Combate a Crise” “Implementação da Política das Águas

em Minas Gerais” “Constituição e Democracia- 20 Anos da constituição Estadual”

“Alternativas à Privação de Liberdade”; “O Impacto do Etanol no Desenvolvimento de

Minas Gerais”, os encontros regionais do Seminário Legislativo ”Esporte, Infância e

Adolescência: Caminho para a Cidadania” e as Conferências Estaduais dos Direitos

da Criança e do Adolescente, da Comunicação e da Cultura.

Deputado Carlos Pimenta, a tradição requer que este seja um momento de balanço,

mas, para mim Deputados e Deputadas, antes de tudo, é hora de expressar meus

sentimentos e dividi-los com todos vocês. Deputado Delvito Alves, com os integrantes

da Mesa Diretora, da qual faço parte, pelo seu trabalho incansável pela modernização

e fortalecimento do Legislativo mineiro. Com os líderes partidários e presidentes de

comissões, por terem, acima das suas crenças políticas, lutado pela construção de

um diálogo sério e construtivo neste parlamento.

Parlamento brilhantemente conduzido e dirigido pelo nosso Deputado Alberto Pinto

Coelho, luz privilegiada, entusiasta, notável homem público, que enaltece e projeta o

Legislativo mineiro. Certamente os mineiros e as mineiras haverão de lhe fazer um

chamamento ainda maior para outros desafios mais expressivos. E com todos os

colegas, pela inesgotável energia e entusiasmo com que levaram a todas as regiões

de Minas a discussão das políticas públicas e de outros temas relevantes para o

Estado. Sinto-me orgulhoso dos meus pares; sinto-me orgulhoso do trabalho

realizado; sinto-me orgulhoso do parlamento mineiro”.

Suspensão da Reunião
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O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 hora e 40 minutos

para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes

na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Não havendo matéria a ser apreciada na 1ª Fase, a Presidência

vai passar à 2ª Parte da Ordem do Dia, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Lei Complementar nº 56/2009, os Projetos de Resolução nºs 2.619/2008 e

3.929/2009 e os Projetos de Lei nºs 40/2007, 3.808, 3.481, 3.734, 3.976, 3.977, 4.005

e 4.006/2009, apreciados na extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Lafayette de Andrada

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Resolução

nº 4.108/2009, os Projetos de Lei Complementar nºs 55 e 52/2009 e os Projetos de

Lei nºs 1.311/2007, 3.157, 3.321 3.653, 3.754, 3.880, 3.938, 3.971, 3.975 e

3.809/2009 sejam apreciados nessa ordem. Em votação, o requerimento. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do requerimento do Deputado Lafayette de

Andrada, ficam prejudicados os requerimentos de inversão de pauta do Deputado

Durval Ângelo (10), solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que os

Projetos de Lei nºs 3.321/2009, 1.311/2007, 3.157, 3.754, 3.975, 3.971 e 3.938/2009,

os Projetos de Lei Complementar nºs 55 e 52/2009 e o Projeto de Lei nº 3.809/2009

sejam apreciados em 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º, 10º, 11º e 12º lugares entre as matérias

em fase de discussão, respectivamente.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5 minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na
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pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Resolução nº 4.108/2009, da Mesa da Assembleia, que modifica a

estrutura administrativa da Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais e dá outras providências. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com a

palavra, para discutir, o Deputado Durval Ângelo. (- Pausa.) Como o Deputado

declina da discussão e não há outros oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em

votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Resolução nº 4.108/2009 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Redação.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum especial para votação de

projeto de lei complementar, mas que há para a apreciação das demais matérias

constantes na pauta.

Questão de Ordem

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, peço a recomposição de

quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Sargento Rodrigues) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 45 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos.

Questão de Ordem

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, quero apenas comunicar, em

rápidas palavras, aos representantes dos Agentes Penitenciários que estão na Casa -

há dois deles ali - que a vinda do Secretário Danilo de Castro à Assembleia

conseguiu reparar um grande estrago que estava sendo feito em nossa relação com a

Secretaria de Defesa Social. Foi um gesto de seriedade e respeito do Secretário, pois

deixou seu gabinete e veio até aqui. Na reunião de que participamos, foram
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realizados levantamentos para se apurarem os números, assumindo o compromisso

de que esses nomes que ainda não foram publicados serão divulgados na internet. E

que, no “Minas Gerais” de hoje à noite, eles também serão publicados. Amanhã,

poderemos confirmar a publicação desses nomes. Sr. Presidente, a partir da palavra

empenhada pelo Secretário Danilo de Castro, os companheiros, Deputados e

Deputadas empenhados na causa dos Agentes Penitenciários, poderão ficar

tranquilos, porque acreditamos que o Secretário fará cumprir o que conversamos em

seu gabinete. Para finalizar, Sr. Presidente, aquele pedido que havia feito de inscrição

para discussão dos projetos, concordando com V. Exa., fica retirado.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº

55/2009, do Governador do Estado, que altera a Lei Complementar nº 83, de

28/1/2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral do Estado -

AGE - e dá outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 3,

que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de

Administração Pública. Em discussão, o projeto. Com a retirada da inscrição do

Deputado Durval Ângelo na discussão do projeto e não havendo outros oradores

inscritos, encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação

pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 192 e

255, do Regimento Interno. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram

presença no painel que o façam neste momento. Em votação, o projeto, salvo

emendas.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - A Presidência torna a votação sem efeito.

Questão de Ordem

O Deputado Durval Ângelo - Para o bom andamento do Plenário, é bom que o

senhor explique o porquê de a votação estar batendo aqui como votação secreta.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que houve um problema no

painel eletrônico, motivo pelo qual vai renovar a votação pelo processo nominal. Em
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votação, o projeto, salvo emendas.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio

Júlio - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo

Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Doutor Rinaldo -

Doutor Viana - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -

Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira -

Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juarez Távora - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Guedes

- Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -

Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 44 Deputados. Não houve voto contrário. Está

aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, as Emendas nºs 1 a 3.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - André Quintão - Antônio

Genaro - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Doutor

Rinaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fahim

Sawan - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -

Neider Moreira - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Tenente Lúcio

- Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 42 Deputados. Não houve voto contrário. Estão

aprovadas as Emendas nºs 1 a 3. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei Complementar nº 55/2009 na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs

1 a 3. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, gostaria apenas de dizer que

entramos em consenso com os advogados sobre essas três emendas, juntamente
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com o parecer, o que foi um grande passo na melhoria daquela carreira da

Advocacia-Geral do Estado. Esperamos que seja sancionado pelo Governador o que

foi combinado aqui ontem, juntamente com o Deputado Lafayette de Andrada.

Agradecemos aos colegas a aprovação dessas três emendas.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº

52/2009, do Tribunal de Contas, que institui o Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de

Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 52/2009

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - O art. 96 da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008, passa a

vigorar acrescido do seguinte § 3º:

‘Art. 96 - (...)

§ 3º - Nos casos de suspensão de procedimento licitatório ou de concurso público,

o mérito deverá ser decidido no prazo de noventa dias, sob pena de perda da eficácia

da medida cautelar.’.”.

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2009.

Zé Maia

Justificação: A medida que apresentamos visa a evitar que os procedimentos

licitatórios e os concursos públicos que venham a ser suspensos pelo Tribunal de

Contas, nos termos do inciso III do art. 96 da Lei Complementar nº 102, de 2008,

fiquem durante longo tempo sem decisão definitiva do mérito, gerando insegurança

jurídica e causando, muitas vezes, sérios prejuízos aos órgãos e entidades

municipais e estaduais.

A norma proposta guarda semelhança com a prevista no Código de Processo Civil

aplicável às medidas cautelares do processo civil. Nos termos dos arts. 806 e 808 do

referido Código, a eficácia da medida cautelar cessa se ela não for executada no

prazo de 30 dias ou se a parte não intentar a ação principal no mesmo prazo.

Por fim, entendemos que o prazo proposto de 90 dias, apesar de três vezes
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superior ao previsto na legislação civil, é adequado às regras procedimentais dos

feitos naquela Corte de Contas.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do Deputado Zé

Maia, que recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento

Interno, será votada independentemente de parecer. A Presidência vai submeter a

matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I,

c/c os arts. 192 e 255, do Regimento Interno. A fim de proceder a votação pelo

processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda

não registraram presença no painel que o façam neste momento. Em votação, o

projeto, salvo emenda.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - André Quintão - Antônio Genaro - Carlin

Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva -

Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Doutor Rinaldo - Doutor Viana -

Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan - Gil Pereira -

Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -

João Leite - José Henrique - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz

Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Paulo Guedes - Pinduca

Ferreira - Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues - Tiago Ulisses - Vanderlei

Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 41 Deputados. Não houve voto contrário. Está

aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio

Júlio - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo

Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -

Doutor Viana - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan - Gil

Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira -

Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo
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Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues - Tiago Ulisses -

Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 43 Deputados. Não houve voto contrário. Está

aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei

Complementar nº 52/2009 na forma do vencido em 1º turno com a Emenda nº 1. À

Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de nº 1.311/2007, do Deputado Almir

Paraca, que cria o Dia Estadual de Reflexão sobre as Mudanças Climáticas. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1,

que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto com a

Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto,

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 1.311/2007 com a Emenda nº 1. À

Comissão de Redação.

Discussão em 2º turno do Projeto de Lei nº 3.157/2009, do Deputado Eros Biondini,

que altera o “caput” do art. 1º da Lei n° 17.507, d e 29/5/2008, que torna obrigatória a

afixação nas dependências de hotéis, pensões, motéis e estabelecimentos

congêneres de placas que alertam sobre o fato de que a exploração sexual de

crianças e adolescentes é crime. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do

projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto

O Deputado Eros Biondini - Gostaria de agradecer aos nobres pares o apoio e a

aprovação desse projeto, que julgo ser um dos mais importantes apresentados por

este Deputado nesta Assembleia. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.321/2009, da

Deputada Maria Tereza Lara, que dispõe sobre as condições e a efetivação do
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trabalho dos sentenciados do sistema prisional do Estado de Minas Gerais. A

Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto na forma do vencido

em 1º turno com a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados

que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares. A

Presidência informa ainda que terá computada a presença, para efeito de quórum, o

Deputado que permanecer em Plenário, e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, gostaria de declarar o meu voto, que é

“sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 43 Deputados. Está ratificada a

aprovação do projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.321/2009 na forma do

vencido em 1º turno com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto

A Deputada Maria Tereza Lara - Esse projeto, de nossa autoria, ampliará a

oportunidade de trabalho para os detentos. Quero agradecer às Comissões de

Direitos Humanos e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que propuseram um

substitutivo para o projeto, de modo que possamos contribuir para que o nosso

sistema se torne efetivamente mais humanizado, como foi prescrito pela Conferência

Nacional de Segurança Pública. Muito obrigada.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, na longa, exaustiva e cívica noite de

ontem e madrugada de hoje tive a oportunidade de falar sobre esse projeto, que

entendo ser matéria de interesse significativo para Minas Gerais. Como já disse, nos
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meus três primeiros mandatos apresentei um projeto semelhante de incentivo fiscal

para egressos e sentenciados, sobre o qual a Comissão de Constituição e Justiça

emitiu parecer concluindo pela inconstitucionalidade. Talvez por aforismo

machadiano, mudou o Natal ou mudei eu, mudou a Comissão de Constituição e

Justiça ou mudou o projeto? Porque, depois, um projeto como esse foi apresentado

pelo ínclito, atento e competente Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário desta Casa,

e a Comissão não só emitiu parecer concluindo pela constitucionalidade, como

também lhe anexou o projeto do Governador do Estado. Coisa inédita, ninguém

nunca teve isso. Vimos a questão do Ipsemg, do Deputado Weliton Prado; a de

unificação dos Tribunais, deste Deputado, e por aí segue. O projeto da Deputada

Maria Tereza tem grande importância, porque estabelece em 10% o que pode ser

contratado por empresas das administrações direta e indireta em obras públicas,

tanto de egresso como de preso. Nós, da Comissão de Direitos Humanos,

apresentamos emenda do certificado da parceria. Quer dizer, empresas públicas e

privadas, como a Abrinq, empresa contra o trabalho infantil, têm autorização de usar

o selo da parceria do trabalho do egresso e do sentenciado. Ao mesmo tempo,

queremos deixar bem claro que, hoje, é grande o preconceito contra o egresso do

sistema carcerário, fazendo com que as pessoas voltem para o crime. A reincidência

está muito ligada ao reajuste da estruturação da sociedade. Com toda a certeza, o

trabalho é um dos pontos centrais dessa questão. Queremos aprofundá-la, não com o

intuito de obstruir nem de prejudicar o almoço familiar dos Deputados. Esta Casa

ganha legitimidade quando apresenta projetos como esse, de interesse da sociedade.

Houve modificação, com a qual concordamos na Comissão de Constituição e Justiça,

no projeto da Maria Tereza, porque estabelecia o mínimo de um salário mínimo.

Como a Lei de Execução Penal federal determina o percentual, não poderíamos

mudá-la. Houve a adequação. A Comissão de Direitos Humanos foi a última a dar

parecer ao projeto. Tivemos a preocupação de dar parecer para o 2º turno no mesmo

dia em que chegou à Comissão, na quarta-feira. Realizamos reunião extraordinária

na quinta-feira, às 13h45min, de forma que o parecer pudesse ser publicado e, hoje,

apreciássemos o projeto. Parabéns, Deputada Maria Tereza. O projeto é importante,

de interesse da sociedade, engrandece e dignifica a nossa função no Poder
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Legislativo. Em relação aos Agentes Penitenciários, que lutam por dignidade,

melhores condições salariais, direitos fundamentais de livre organização e de greve,

mas foram retaliados pelo governo Aécio Neves, as Bancadas do PT, do PCdoB e do

PMDB forçaram a paralisação de manhã, para que o acordo fosse cumprido. As três

bancadas deixam claro que queremos um Agente Penitenciário preparado para a sua

função, que trabalhe sem tensão e que tenha seus direitos respeitados, até mesmo

pelo Estado, o maior violador deles. A visão é de mão dupla. A votação do projeto e a

obstrução, em razão da publicação que se fará hoje da contratação dos Agentes

Penitenciários, são uma demonstração de que os dois lados têm de ser olhados e a

visão tem de ser holística, não uma visão segmentada do que são direitos humanos.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, do Deputado

Federal Reginaldo Lopes.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.653/2009, da Deputada Rosângela

Reis, que institui a Política Estadual do Voluntariado Transformador e dá outras

providências. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Durval Ângelo - Verificação de votação, Sr. Presidente. Respeitando o

Regimento Interno, vamos votar devagar, para sabermos a posição de cada

parlamentar.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados

que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares. A

Presidência informa ainda que terá computada a presença, para efeito de quórum, o

Deputado que permanecer em Plenário, e não registrar o seu voto.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
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O Deputado Juarez Távora - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 45 Deputados. Está ratificada

a aprovação do projeto. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº

3.653/2009 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Questões de Ordem

O Deputado Durval Ângelo - Insisto, Sr. Presidente, será que há algum problema no

painel? Se houver, vamos ter de parar a reunião e pedir a um técnico que venha aqui

para fazer uma reforma nos monitores. Cada parlamentar tem um monitor para o voto

eletrônico. A declaração de voto não é possível neste momento, a não ser que

estivéssemos fazendo uma votação nominal. Entendo que essas declarações de voto

estão, de alguma forma, ferindo o princípio da votação eletrônica. Não há nenhum

tipo de respaldo legal para tal, como já lhe disse isso ontem. Não vamos abrir uma

polêmica, porque o clima ficou tenso ontem. V. Exa. encostou a cabeça no

travesseiro, e eu também. V. Exa. deve notar que não dá para cada um vir aqui e

fazer uma declaração. Há algum problema em colocar algum assessor, ao lado de um

Deputado que esteja com maior dificuldade, que esteja com algum problema no dedo

ou com LER? Isso gera LER, porque, no final do ano, com tantas votações, alguém

pode ter algum problema de locomoção. Mas não existe, regimentalmente, essa

figura jurídica. Se a votação é pelo painel eletrônico, ninguém precisa vir ao microfone

para dizer por que votou. Na próxima, gostaria que V. Exa. fosse mais devagar,

esperasse que todo o mundo estivesse sentadinho, como na sala do Professor

Raimundo. Gostaria que V. Exa. só procedesse à votação, quando todos os

Deputados estivessem sentados. Aí, V. Exa. poderia até fazer um teste. Vamos testar

para ver se todos os painéis estão funcionando. Podemos até fazer uma simulação

de uma coisa hipotética. Aí, V. Exa. poderia fazer a votação. Para que temos painel

eletrônico, que foi muito caro? Um Presidente da Assembleia disse que havia ouro

enterrado nessa tribuna. Quem foi que falou isso? Estou falando dessa tribuna à

direita. Ele disse que havia um pote de ouro enterrado. Ele bateu e quase a

arrebentou. Esse painel não tem um pote de outro atrás, mas custou muito caro para

ser usado. Senão, poderíamos interromper a reunião e chamar o pessoal da

informática para dar um treininho de como votar, como fazemos nas urnas de votação
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eletrônica. Não há respaldo regimental para essas declarações de voto. E isso não é

só feito por V. Exa. Outros Presidentes também procederam assim. Não há respaldo,

a não ser que o painel prove e o Deputado fale que estava naquele painel. Nós, da

Oposição, poderíamos conferir se o painel está funcionando. Não há cabimento. Se a

votação é eletrônica, é para ser feita pelo painel.

O Sr. Presidente - A Presidência, sem querer polemizar, esclarece que foram

registrados 42 votos e mais três parlamentares declararam que não conseguiram

fazer o registro no painel. Portanto, dois princípios levaram a Presidência a registrar o

resultado da votação: o número suficiente de 42 e a credibilidade depositada em cada

um dos parlamentares. A possibilidade de falha no painel existe, apesar de haver

uma manutenção deste.

O Deputado Zé Maia - Queria somente registrar, Sr. Presidente, que o nosso

Regimento Interno prevê, de forma absolutamente clara, a possibilidade de cada

parlamentar, depois da votação, expressar oralmente seu voto. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Esclareço ao Deputado que essa é uma prerrogativa regimental,

mas o que se suscitou aqui foi a questão da impossibilidade de votação pelo painel, e

não a declaração de voto.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.754/2009, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, que dispõe sobre a destinação de produtos apreendidos pelas

autoridades do Estado. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na

forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.754/2009 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.880/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Coimbra o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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O Deputado Durval Ângelo - Verificação de votação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste

momento. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus

lugares. A Presidência informa ainda que terá computada a presença, para efeito de

quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 43 Deputados. Não houve voto contrário. Está

ratificada a aprovação do projeto. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 3.880/2009 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.938/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Nacional de Colonização e

Reforma Agrária - Incra - o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Com a palavra,

para discutir, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Como serei breve, Sr. Presidente, farei a discussão

deste microfone mesmo. A Comissão de Direitos Humanos esteve mais uma vez, na

última terça-feira, no Município de Rio Pardo de Minas, que, como várias cidades do

Norte mineiro, tem uma quantidade inacreditável de terras devolutas. Hoje há um

conflito enorme com empresas reflorestadoras na área de eucalipto. O mais absurdo,

Sr. Presidente, é que a maioria dos contratos, cerca de 80%, foi feita com preços

irrisórios, com o alqueire de terra a R$0,01, R$0,02 muitas vezes. Todos são

contratos vencidos, e alguns, há 10, 15 anos. Estamos vivendo hoje, até em função

do conflito com as comunidades tradicionais do Norte de Minas, a necessidade de

uma ação discriminatória por parte do Estado. A Advocacia-Geral está com um

acúmulo enorme de trabalho, não consegue dar vazão a tantas ações. Estamos

vivendo outro absurdo, que são empresas privadas entrando na Justiça com ações de

legitimação dessa terra, grilando terras públicas. Quando a invasão é feita pelo MST,

vai a polícia, vem o “cacete”, há uma violência enorme. Agora, quando o empresário

grila e invade, a postura não é a mesma.
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É interessante que, no mês de julho, estivemos também em Rio Pardo, e o Ouvidor

Agrário Nacional, o Desembargador Gercino, esteve conosco. Nessa terça-feira, ele

voltou com a Comissão a Rio Pardo de Minas. Por sugestão dele, aprovamos um

requerimento, e gostaria que a Mesa Diretora o encaminhasse no período do recesso.

É uma solicitação ao Conselho Nacional de Justiça para se fazer um mutirão nas

varas fazendárias de Minas Gerais, a fim de julgarem com rapidez essas ações de

discriminação de terra. Isso foi feito no Pará, e este Estado conseguiu obter o retorno

de quase 40% de suas terras devolutas. Hoje Minas Gerais não teve retorno nem de

5% das terras devolutas. Se conseguíssemos retorno dessas terras devolutas, com

toda a certeza teríamos condições de fazer em Minas Gerais uma das maiores

reformas agrárias do País.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Apenas quero cumprimentá-lo pelo

raciocínio. Entendo que, para essa questão das terras devolutas no nosso Estado,

para a questão da reforma agrária e dos assentamentos que existem em Minas, é

necessário que esta Casa faça um esforço concentrado junto à Secretaria

Extraordinária da Reforma Agrária de Minas e ao Incra, enfim, junto a todos os órgãos

estaduais ou federais ligados ou incumbidos de fixar o homem no campo e de lhe dar

condições para trabalhar. No primeiro momento do seu raciocínio, V. Exa. falou sobre

terras que estão sendo usadas para reflorestamento. É verdade: existe um contrato

que está vencendo, e não estou vendo progredir uma forma de se tentar novamente

acordo. O eucalipto, fonte de riqueza muito grande para a nossa região, o Norte de

Minas e o Vale do Jequitinhonha, tem ciclo de 21 anos. Qualquer interrupção nesse

ciclo trará prejuízo enorme não só para a economia regional, mas também para as

empresas que fazem programação em cima desse ciclo. O contrato está vencendo e,

muitas vezes, não está coincidindo com o término do ciclo. Não se encontra uma

solução. E o pior: na região próxima a São João do Paraíso e Espinosa, onde existe

uma grande área de reflorestamento de várias empresas que tinham contrato com o

Estado, elas foram obrigadas a devolver as terras, e, quando isso aconteceu em um

dia, em função do término do contrato com o Estado, no outro dia houve invasões.

Elas, contudo, não foram feitas por pessoas em busca de terra, mas sim por pessoas,

muitas vezes oriundas do Sul da Bahia, que ficaram sabendo disso e desceram para
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Minas Gerais para invadir o Estado. Assim, apossaram-se daquelas terras que eram

motivo de acordo com o Estado. Então, as coisas estão acontecendo sem sincronia,

sem ajuste ou acordo, e é necessário que esse seja feito o mais rápido possível.

Então, gostaria de sugerir que, até mesmo em nome dos direitos humanos daquelas

pessoas que lá trabalham e moram e também em nome da economia do Norte de

Minas, no próximo ano, assentemo-nos à Mesa com o governo do Estado, o governo

federal e os representantes do Norte de Minas, principalmente daquelas áreas que

correspondem a quase 1.000.000ha de área plantada e que são importantes para a

economia norte-mineira, a fim de buscarmos uma solução. Tomar terras ou pedir a

sua devolução sem que haja preparo não será possível.

Deputado Durval Ângelo, a maioria dessas terras não serve para reforma agrária,

pois não possuem água nem infraestrutura. É claro que muitas servem. Para as que

servirem para reforma agrária, que tenham luz elétrica, estrada, economia, emprego e

água, tudo bem, poderemos realizar uma programação, mas o Estado tem de

apresentar uma definição para aquelas que não servem: ou se faz novamente um

acordo com essas empresas, ou se vendem essas terras com a aquiescência desta

Casa e do Senado Federal, pois elas, muitas vezes, têm mais de 2.500ha. Porém não

pode acontecer o que tem acontecido no Norte de Minas, senão haverá novamente

uma invasão da Bahia em Minas Gerais. E eles estão prontos; todos estão

preparados para ocupar uma terra que está sendo desocupada. Ao acabar o

convênio da empresa com o governo do Estado, invadirão, como fizeram em nossa

região.

O Deputado Durval Ângelo* - Não querendo alongar-me, gostaria de dizer que

acredito que as situações são as mais diferentes no que diz respeito a terras

arrendadas pelo Estado. Há situações como as que V. Exa. apresentou. Tudo bem,

trata-se de uma questão de bom-senso. Caso queiramos respeitar o ciclo produtivo

do eucalipto, não há nenhum problema, mas há situações absurdas como terras que

foram arrendadas para plantio de eucalipto, onde nada foi plantado. A empresa fez

uma extração predatória da vegetação de cerrado, e muito pequi foi cortado para se

produzir carvão de forma ilegal e predatória, então a terra está lá, nua, e eles estão

impetrando uma ação para legitimar essa irregularidade. Há situações de contratos
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vencidos, em que o eucalipto já foi extraído. Há diferentes situações. Tudo bem, mas

não podemos permitir que o Estado não se posicione em relação a elas, pois os

arrendamentos foram feitos por centavos. Há terras em Rio Pardo que foram

arrendadas por um décimo e meio de centavo o alqueire. Isso é um absurdo.

Deputado, gostaria de prestar um testemunho: há cinco anos, a Comissão de Direitos

Humanos esteve em Rio Pardo de Minas - presidi a reunião - para tratar de um

conflito com a empresa que tinha 20.000ha de terras devolutas. Na negociação,

graças à ação do Luiz Chaves, do Iter, uma terra com 5.000ha, onde já havia sido

feita a colheita do eucalipto de forma predatória, pois arrancaram até a raiz, foi doada

a uma comunidade de 500 pessoas de Rio Pardo - não me lembro o nome, mas acho

que é Macacheira, algo assim. Deputado Doutor Viana, quando lá estivemos em

julho, os trabalhadores e a comunidade tradicional levaram fotos para nos mostrar

que as nascentes d’água, que há 15 anos haviam secado, brotaram novamente,

formando riachos. A comunidade criou uma forma de manejo sustentável, de

essência de eucalipto cheiroso e produtos do cerrado para uma pequena

agroindústria. Isso recuperou o solo e a água. Temos de levar em consideração essa

questão ambiental. Esse acordo foi feito em 25% da área da empresa. É importante

esclarecermos isso. Deputado, Bahia também é Brasil. Não podemos discriminar os

baianos, pois sabemos que o Deputado Jayro Lessa é baiano, basta olharmos a sua

testa. Se forem trabalhadores que quiserem trabalhar, produzir, se Minas tiver terras

suficientes, não há problema nenhum, os baianos poderão vir. Tivemos até

Governador baiano aqui. Tivemos até do Piauí. Isso mostra que Minas é universal.

Não podemos ter esse preconceito, Deputado. Tenho certeza de que, naquela cidade

onde V. Exa. tem voto para danar, São João do Paraíso, muitos baianos que

transferiram o título para Minas Gerais votam no senhor. Eu não tenho votos na

região. Vou lá por convicção. O Deputado Jayro Lessa não pode ter essa

discriminação familiar com os irmãos dele. De jeito nenhum. Não defendemos

discriminação a nenhum brasileiro. Estamos pedindo esse mutirão do CNJ, um

representante do CNJ, o Juiz Marcelo Berthe. O assessor do Ministro Gilmar Mendes,

Presidente do STF, esteve na reunião de julho. Creio que esse mutirão será feito em

Minas Gerais. Seria o segundo Estado. Vamos agilizar isso, mas o Deputado Carlos
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Pimenta me interrompeu.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Não há outros oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem

O Deputado Durval Ângelo - Verifico que não há quórum para votação, Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - A Presidência torna sem efeito

a votação e verifica, de plano, que já se configurou o quórum para votação, motivo

pelo qual vai renová-la. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.938/2009. À Comissão de Redação.

Prorrogação da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do Regimento Interno,

prorroga esta reunião até às 13h59min.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.971/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itueta o imóvel que especifica.

A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 3.971/2009 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.975/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar à Universidade do Estado de Minas Gerais -

Uemg - o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, verificação de votação. Sem a

verificação, não há projeto aprovado ou não, só depois.
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O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados

que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares. A

Presidência informa ainda que terá computada a presença, para efeito de quórum, o

Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 39 Deputados. Não houve voto contrário. Está

ratificada a aprovação do projeto. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 3.975/2009 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, votamos favoravelmente ao projeto por

considerar de fundamental importância a doação de um imóvel para a construção de

uma unidade da Uemg na cidade de Barbacena. Isso é fundamental, Sr. Presidente,

porque o que precisamos neste momento é fortalecer a nossa universidade estadual.

Também nesse sentido estamos acompanhando atentamente a comissão formada

por professores, direção, Reitoria e servidores da Uemg, a qual apresentará, no início

do ano que vem, um relatório constando propostas e soluções para se resolver a

questão salarial e do plano de carreira, a fim de garantir uma universidade forte e

atuante. Nesta oportunidade, Sr. Presidente, iniciamos, neste semestre, uma

importante batalha para estadualizar também a UninCor, por meio de uma proposta

de emenda à Constituição subscrita por mim e pelos Deputados André Quintão e

Dalmo Ribeiro Silva. A UninCor existe há 40 anos e hoje está ameaçada de ter as

portas fechadas ou ser adquirida por uma empresa privada. É uma fundação que foi

constituída com doações públicas do Estado e do Município. Essa instituição precisa

ser preservada como pública. Nesse sentido, é importante, sem dúvida nenhuma, que

consigamos também, no próximo semestre, aprovar a PEC nº 55, que prevê a

estadualização da UninCor. No mesmo sentido, Sr. Presidente, votaremos ainda, na

parte da tarde, o Orçamento do Estado, onde consta uma emenda destinada à

construção do restaurante universitário de uma outra importante instituição de ensino

de Minas Gerais, a Unimontes. Por meio do seu DCE, os estudantes da Unimontes
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realizaram na Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática desta Casa

uma audiência pública em Montes Claros, onde o pleito foi feito. Na lei do Orçamento,

destinamos R$500.000,00 para o início da construção do restaurante universitário da

Unimontes, importante instituição de ensino que atende a todo o Norte de Minas e

também o restante do Estado. Acreditamos que é de fundamental importância a

defesa da escola pública mineira e da universidade pública mineira, Unimontes e

Uemg. Esperamos que, no próximo ano, tenhamos uma terceira universidade pública.

Se esta Casa e o governo do Estado assim entenderem por bem, teremos a terceira

universidade pública que será a UninCor. Fica, portanto, Sr. Presidente, declarado o

nosso voto.

O Deputado Carlos Pimenta - Serei breve. Gostaria de dizer que também votamos

favoravelmente. Esperamos que esse capítulo da Uemg tenha um final; além disso,

que tenhamos para com essa universidade o mesmo tratamento que tivemos com a

Unimontes. Pedi a palavra só para esclarecer um ponto da fala do Deputado Carlin

Moura sobre o restaurante universitário da Unimontes. A bancada do Norte,

juntamente com o professor e Vice-Governador Antonio Augusto Anastasia, esteve na

Unimontes por ocasião da comemoração dos 20 anos da Constituição do Estado de

Minas Gerais. Naquela época, o Prof. Anastasia era o relator da Constituição e, após

20 anos, foi à Unimontes para participar de uma solenidade belíssima, onde anunciou

a construção do restaurante universitário, que era um grande sonho e necessidade

dos milhares de estudantes universitários dessa universidade em Montes Claros.

Cumprindo o compromisso feito naquela ocasião, hoje temos aí no Orçamento a peça

que traz R$500.000,00 para a construção desse restaurante universitário. Estamos

tendo aqui hoje uma grande lição. O que é combinado não é caro. Ninguém tem a

obrigação de combinar. No entanto, se fez a combinação e o compromisso, precisa

cumpri-los. O compromisso feito por ocasião dos 20 anos da comemoração da

Constituição do Estado de Minas Gerais, que estadualizou a antiga Fundação Norte-

Mineira de Ensino Superior, transformou-a na grande universidade que é a Unimontes

e em que, Presidente Alberto, V. Exa. foi, há três dias, o patrono geral da formatura

de quase mil alunos. V. Exa. pode observar e ver de perto a grande universidade que

foi construída por uma ação desta Casa. Tudo aconteceu por causa da iniciativa dos
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Deputados da época, em especial os Deputados Carlos Pereira, Mílton Cruz e outros,

que, por uma ação parlamentar, apresentaram uma emenda à Constituição criando a

Universidade Estadual de Montes Claros, incorporando toda a antiga Fundação

Norte-Mineira de Ensino Superior e transformando-a nessa grande universidade. É

bom vermos o compromisso cumprido. A partir do ano que vem, a nossa Unimontes

terá os R$500.000,00 para a construção do restaurante universitário e o compromisso

da manutenção desses restaurantes, levando alimentação barata ao milhares de

estudantes universitários que cursam um dos 26 cursos superiores da nossa

Unimontes.

A Deputada Maria Tereza Lara - Quero também, de público, falar sobre a

importância da Uemg. Estava lembrando-me do Prof. Aluísio Pimenta, quando

participamos, na legislatura anterior, de uma comissão especial que discutiu a

situação da Uemg no Estado de Minas Gerais. Sabemos que outras universidades

investem muito mais em ensino público superior estadual que Minas Gerais, e São

Paulo é um desses Estados. É uma longa luta pelo fortalecimento da Uemg, e

queremos, mais uma vez, reafirmar a necessidade de investimento nas universidades

públicas, que são aquelas que estão sendo ditas como estaduais, mas não são

gratuitas. Elas têm de ser transformadas em verdadeiras universidades públicas e

gratuitas no Estado. E, como foi feito com a Unimontes, esperamos que essas

recebam o mesmo tratamento, que é justo. Gostaria de falar também sobre a

UninCor. Essa universidade já está em Betim e possui o curso de Medicina em Belo

Horizonte. São 5 mil alunos numa entidade que tem 40 anos. Somamos esforços com

todos os Deputados que estão assumindo essa luta junto aos estudantes, junto aos

professores e também junto à Reitoria da UninCor. É o momento oportuno para o

Estado de Minas Gerais aproveitar a estrutura que já existe, resolver o problema

desses 5 mil alunos que desejam e têm direito a um investimento público para que

possam terminar os cursos. Não há como avançar no desenvolvimento sustentável,

sem um investimento grande na educação e na profissionalização. Queremos deixar

o nosso compromisso, para que a Uemg seja respeitada e que a UninCor possa ser

estadualizada.

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.809/2009, do
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Governador do Estado, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento

Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas

Controladas pelo Estado para o exercício de 2010. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 11, 61, 110 a

119, 123, 124, 128 a 135, 139 a 145, 148 a 155, 159 a 162, 164 a 182, 190, 199 a

218, 226 a 237, 239 a 253, 255 a 258, 260 a 270, 272 a 276, 281 a 309, 312 a 338,

344 a 349, 356 a 383, 404, 405, 408 a 416, 418, 422 a 464, 507, 510 a 523, 526 a

529, 531 a 560, 587 a 606, 611 a 618, 624 a 631, 638 a 651, apresentadas por

parlamentares; com as Emendas nºs 654, 659, 660, 663, 667 a 673, 675, 676, 680,

682, 684 a 687, 689, 690, 692, 693, 698 a 700, 703, 705, 706, 711 a 719, 723, 725,

727 a 732, apresentadas pela Comissão de Participação Popular; com as Emendas

nºs 733 a 812 e as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 66, 125, 254, 310, 340, 406,

407, 417, 608 a 610, 653, 656, 658, 661, 662, 666, 677, 683, 694 a 697, 701, 702,

704, 707 a 710, 720 a 722, 724 e 726, as Subemendas nºs 1 e 2 à Emendas nºs 652,

657, 674 e 681, e as Subemendas nºs 1 a 6 à Emenda nº 664, apresentadas ao final

deste parecer; e pela rejeição das Emendas nºs 12 a 60, 62 a 65, 67 a 109, 120 a

122, 126, 127, 136 a 138, 146, 147, 156 a 158, 163, 183 a 189, 191 a 198, 219 a 225,

238, 259, 271, 277 a 280, 311, 339, 341 a 343, 350 a 355, 384 a 403, 419 a 421, 465

a 506, 508, 509, 524, 525, 561 a 586, 607, 619 a 623, 632 a 637, 655, 665, 678, 679,

688 e 691. A Emenda nº 530 foi retirada pelo autor. Em discussão, o projeto. Com a

palavra, para discuti-lo, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados. Nesta oportunidade, cumprimento os profissionais, servidores da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a imprensa, o povo de Minas

Gerais de todas as regiões de Minas, do Sul, do Triângulo, do Norte, do

Jequitinhonha, do Noroeste de Minas e da Zona da Mata. De modo muito especial,

cumprimento o Presidente da Assembleia de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto

Coelho, pela maneira republicana como conduziu os trabalhos desta Casa. Deputado

Alberto Pinto Coelho, seu trabalho engrandece e eleva a Assembleia de Minas para o

lugar onde sempre deveria estar. Também cumprimento o Líder do Governo,

Deputado Mauri Torres, que talvez tenha sido o Deputado com quem mais nos
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relacionamos, em um diálogo permanente, na busca de entendimentos e soluções,

nem sempre do modo como desejávamos, para podermos estabelecer avanços nos

projetos, nas propostas que aqui chegaram. Também cumprimento os familiares de

todos nós, que estamos aqui. Desejo às Deputadas e aos Deputados, aos servidores

e às servidoras desta Casa, ao povo de Minas Gerais, um Natal muito feliz. Que seja

um momento de fortalecimento das famílias, de promoção dos mais elevados valores

humanos, da solidariedade e do amor entre todos. Também desejo que o ano de

2010 seja de grandes conquistas, de progresso e de desenvolvimento para Minas.

Que este ano deficitário seja apenas um acontecimento eventual em nossa história.

Que possamos, em 2010, celebrar conquistas e ganhos importantes e significativos.

Tratarei da questão orçamentária, sabendo, por antecipação, que não podemos, em

nenhuma circunstância, em nenhum lugar e em nenhum momento, considerar o

resultado antes do processo eleitoral. Quero tratar aqui do Orçamento já prevendo

alguns resultados.

No Brasil, de modo geral, e em nosso Estado, o Orçamento sempre foi uma lei mais

fictícia do que consistente e verdadeira. Deveria ser uma lei de planejamento, em que

os recursos definidos em cada uma das áreas fossem efetivamente aplicados com

melhores resultados para o nosso Estado e para a nossa gente. Isso não ocorre aqui

nem em nenhum outro lugar do País. Nem no Estado nem nos Municípios, nem na

União, ele é uma peça que, ao final, será executada integralmente. Mas serve como

base fundamental para a nossa reflexão e para o indicativo de onde os recursos

devam ser aplicados.

Reconhecemos que o Estado de Minas Gerais passou por dificuldades neste ano e

no final do ano passado, e perdeu parte de sua arrecadação. Mas isso não justifica o

que está sendo proposto no Estado, com algumas questões sendo tratadas com

muito rigor e com uma condição em que não há nenhuma melhora para o nosso

povo. Mais que isso, trazendo prejuízo a determinados setores do Estado.

Destaco aqui de modo muito especial a questão dos servidores públicos do Estado.

Foram votados muitos projetos e proposições interessantes. Ontem votamos

contrariamente à posição do governo, que entendemos danosa aos interesses dos

servidores públicos de Minas Gerais, comprometedora de seu futuro, quando o
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governo propõe - aqui é aprovada - uma redução expressiva, milionária, do repasse

dos recursos para o fundo de previdência dos servidores públicos de Minas Gerais.

No entanto, o governo não apresentou ao Orçamento nenhuma proposta de

reposição de reajuste salarial dos servidores públicos. O que está proposto, o que

está contido no Orçamento do Estado significa, para o próximo ano, um prejuízo

expressivo para algumas categorias dos servidores públicos de Minas Gerais, que

menos ganham em relação aos demais, como os da segurança pública, os

professores, os servidores do setor de saúde. É uma situação de penúria, de muito

sofrimento. Mesmo assim, não há uma sinalização efetiva. O que se tem feito até

agora são alguns ajustes que acabam afrontando a própria Constituição, deixando de

atender os servidores públicos aposentados, que contribuíram durante toda a vida

para este Estado, para apresentarem adicionais de desempenho, propostas que na

realidade só atingem determinado setor, fundamentalmente em detrimento dos

servidores públicos aposentados e dos servidores públicos na ativa, comprometendo

o seu futuro, quando se aposentarem, porque não terão o direito de receber esses

adicionais. Entendemos muito mais como manobras que beneficiam, mas acabam

criando situações de perda, de prejuízo para grande parte dos servidores do nosso

Estado.

Lembrando o déficit zero, o choque de gestão, o que está no Orçamento hoje é o

reajuste zero para os servidores do Estado. Durante anos, o Estado tem justificado a

crise como o grande problema a limitar as ações governamentais, lembrando que a

crise se iniciou no ano passado. Vamos verificar que, comparativamente a outros

governos e a outros tempos, é o governo que mais endividou o Estado de Minas

Gerais em sua história. Durante esse governo que está aí, o Estado de Minas Gerais

acrescentou em sua dívida corrente líquida quase R$30.000.000.000,00. Foi o

governo que mais deixou o Estado endividado, certamente também é o governo que

mais tomou empréstimos em sua história, que mais deixou o Estado endividado em

sua história e mais abandonou os servidores públicos em sua história, do ponto de

vista dos reajustes salariais, tão importantes no conjunto. Nossos servidores públicos,

nossos Agentes Penitenciários, os professores, os servidores da saúde, quase todos

os setores estão na penúria.
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Esta situação é preocupante. Como será o futuro do Estado, como este será

entregue, considerando os discursos e a propaganda que se fez? Foi propaganda

sistemática, continuada, de déficit zero, de choque de gestão, de melhoria da

administração. Não posso negar que este, como qualquer outro governo, mesmo

sendo ruim, pode ter algumas práticas boas, alguns resultados específicos

importantes. Não negarei isso. Mas existem atividades que foram ditas como boas,

mas nem sempre são assim. O choque de gestão escondeu, por exemplo, a

construção do Centro Administrativo, depois Cidade Administrativa, que temo tornar-

se grande elefante branco, com grande prejuízo para este Estado. Pode causar

desenvolvimento localizado; em relação a isso, não tenho dúvida, mas, do ponto de

vista do conjunto do Estado, do desenvolvimento do Estado, tenho dúvida, e isso é

problema sério. Foi aplicado muito dinheiro lá, muito dinheiro. Não faltou dinheiro para

o Centro Administrativo, embora tenha faltado para as áreas da saúde, da educação

e da segurança pública. Mas não faltou para o Centro Administrativo. Quero tratar

agora especificamente da saúde. Concedo aparte ao Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Muito obrigado. Quando V. Exa.

diz que faltou dinheiro para a área da saúde, também entendo que faltou,

principalmente para essa área. O Estado foi administrado. Acredito que o governo

construiu o Centro Administrativo partindo do princípio de que, a partir do próximo

ano, sobrará muito mais dinheiro para a área da saúde do que é aplicado hoje. A

economia que o governo do Estado fará com o Centro Administrativo será aplicada

nas áreas da educação, da segurança pública e em todas as áreas do governo.

Faltou? Sim, faltou. Entendo que fazemos sacrifício agora, mas seremos beneficiados

com isso no futuro. Disse aqui que o Centro Administrativo era risco para o governo,

para qualquer governo. Temos de entender que o Estado poderá parar sem a

necessidade de gastar telefone, porque, da Secretaria de Saúde, se pode entrar em

contato com a Secretaria de Segurança pública ou outra qualquer, dizer que será

iniciada greve e parar o Estado; que o funcionalismo vai parar no pátio nº 3 ou no

estacionamento nº 5. Veja como será bom. Nem para fazer greve se gastará telefone,

Deputado, porque o contato será feito por meio de ramal: “Amigos da Secretaria de

Segurança Pública, estamos parando o Estado agora e nos encontraremos no
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estacionamento B5”. Então existirá economia. Neste ano, faltou dinheiro para a área

da saúde? Faltou sim. Mas temos de lembrar que o governo federal fez corte no

repasse. Vivemos em um país onde 50% ou 60% dos impostos arrecadados vão para

a União; 30% para o Estado; e o Município fica com 5%, 10%, 15%, o que é muito

pouco. Então faltou? Faltou sim. Aplicou-se no Centro Administrativo? Aplicou-se.

Mas, Adelmo, no futuro, nós, mineiros, agradeceremos por essa economia. Coloco

muita fé nesta nova dinâmica de governo, porque deu certo. Estivemos em Cuiabá,

(MT), e lá houve essa economia. Em Cuiabá, existe centro administrativo com a

Assembleia Legislativa e a Prefeitura perto. Conversei com o Riva, Presidente da

Assembleia Legislativa de Cuiabá, que deixou bem claro que lá deu certo e que, em

Minas Gerais, também dará. No início, haverá tumulto. Inauguraremos esse Centro

em fevereiro, e, a partir daí, teremos nova dinâmica de governo.

Aí, sim, vai sobrar dinheiro para a educação. Aí, sim, vai sobrar essa economia para

a segurança pública. Faltar, faltou. A segurança pública e a educação poderiam estar

muito melhor. Essa é uma vontade minha como mineiro. Ainda acredito neste país,

neste Estado. Ainda acredito que poderemos fazer muito mais do que fazemos hoje.

Estamos nos preparando para que, no futuro, tenhamos um Estado muito melhor.

Tenho a certeza de que nenhum Governador nem ninguém desta Assembleia quer

prejudicar este Estado. Podemos até errar, mas estamos aqui para fazer o melhor.

Hoje, o Presidente da República tenta fazer o melhor. E torço para que ele faça. O

próximo Presidente também tentará fazer o melhor, porque precisamos dar um futuro

melhor para nossos filhos e netos. Com a economia que teremos com o Centro

Administrativo, tenho a certeza de que Minas Gerais vai agradecer no futuro. Faltou

este ano, mas no ano que vem vai sobrar dessa economia para a saúde, para a

educação e para a segurança pública. Obrigado, Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Obrigado, Deputado Alencar da Silveira Jr.

Também desejo que tenhamos sucesso, ganhos, e que o Centro Administrativo gere

mais possibilidades. Mas isso faz parte do futuro, que nos dirá sobre isso. A questão

é que ele está sendo concluído, e nem a Assembleia nem o Judiciário estão perto,

estão longe, mais longe. Mas não é o que quero tratar aqui, até porque isso não está

explicitado no Orçamento, até porque o Centro Administrativo, Deputado Alberto Pinto
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Coelho, foi construído sem a suficiente prestação de contas a nós. Precisaremos

saber qual foi o custo dessa obra, de onde veio o dinheiro, quanto dinheiro foi

colocado lá. Não se trata de investigação, mas temos o dever constitucional de tomar

conhecimento disso. E maior é o dever de o Executivo nos informar sobre os gastos.

Não há essa história de dizer que é uma empresa de economia mista que está

construindo e que, por isso, não é necessário prestar contas. Tem de prestar contas,

sim, a esta Assembleia e ao povo de Minas Gerais. Não tenho dúvida disso. Mas não

é essa questão que quero tratar.

Estou propondo, na discussão final do Orçamento, o destaque de seis emendas.

Não estou utilizando o tempo para fazer obstrução, mas para fazer uma reflexão

sobre este momento. Aliás, lembrarei que as emendas que tratam de valores sejam

condensadas em um único bloco, para que votemos os valores que devem ser

destinados à saúde e duas outras emendas, que entendo de texto, mas que têm

fundamento. Agora, quero expor as razões de estar aqui e defender os recursos que

devem ser aplicados no setor de saúde. Antes da Constituição brasileira, talvez até

antes de 1986 - após 1986 já começa a evoluir uma nova concepção, um novo

conceito, novas ações -, mudamos profundamente a forma de tratar o povo brasileiro

na lógica da saúde. Até a Constituição, quem não tinha dinheiro e trabalho com

carteira assinada era tratado no sistema nacional de previdência social como

indigente. Quem tinha recurso financeiro, econômico ou carteira assinada comprava

esse direito. Os pobres deste País eram tratados como indigentes. A Constituição de

1988 apresentou, aprovou - fruto do trabalho de muita gente, resultante da 8ª

Conferência Nacional de Saúde, do Movimento Sanitário, dos trabalhadores em

saúde e, fundamentalmente, do povo brasileiro - que saúde deve ser considerada

como direito de cidadania, direito de todos e dever do Estado. Isso em 1988. Foram

dadas ao povo brasileiro as condições legais de atendimento. Importantes são a

Constituição e as leis da República, que definiram a Lei Orgânica da Saúde, Lei nº

8.080, e a que estabelece que a saúde tem controle social, de forma a garantir a

democratização da saúde por meio do controle social e a participação da sociedade,

sobretudo dos usuários do atendimento à saúde. O art. 198 da Constituição da

República fundou o que hoje é considerado patrimônio da humanidade e que haverá
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de ser reconhecido pela ONU como patrimônio material e memorial da humanidade,

pela sua organização, pela forma, pela abrangência, pelo conteúdo humanista que

carrega em si o Sistema Único de Saúde - SUS. Toda a legislação brasileira e ações

de saúde são direcionadas no sentido das ações governamentais, das ações

públicas, para que os recursos sejam destinados a atender às pessoas na lógica da

integralidade, da universalidade, da gratuidade. Gratuidade porque, com os impostos

que pagamos, permitimos a todos serem tratados igualmente; por isso também o

princípio da igualdade. E mais ainda, os que mais precisam ser atendidos

preferencialmente ou em suas necessidades maiores. Por isso também o princípio da

equidade. Vejam a dimensão humanista, global, universal do SUS. Para garantir as

ações de saúde, a fim de atender a todos, em todos os lugares, durante todo o

tempo, sabemos - ontem, participamos de uma audiência, onde também estavam os

Deputados Fahim Sawan e Carlos Pimenta - que saúde não tem preço, mas custo.

Para custear as ações de saúde, o Congresso Nacional respondeu à pressão

popular, ao movimento social, às lutas sociais, às nossas lutas, para que, em 2000,

fosse também incluída na Constituição da República a Emenda à Constituição nº 29,

que estabeleceu que, para cumprir as determinações constitucionais e legais e

atender às demandas do SUS, era preciso que os Municípios aplicassem 12% dos

seus recursos; os Estados, 15% das suas receitas correntes; e o governo federal, um

valor referenciado em 1999, corrigido pela inflação e acrescentado dos valores

referentes ao crescimento do PIB. Essa foi a conquista, não do jeito que queríamos.

Carlin Moura, queríamos mais; queríamos uma legislação que também fixasse o

percentual da União, mas, na época, o limite que conseguimos foi aquele. Na

Emenda à Constituição nº 29, está prevista a regulamentação até 2005, e não

havendo regulamentação, deverão ser aplicados os recursos, conforme o que prevê a

emenda: 12% do Estado, 15% do Município e o valor da União em torno de

R$50.000.000.000,00, apresentados no Orçamento Geral da União. Esse é o valor.

Como não existe a regulamentação, por falha, omissão ou fraqueza do Congresso

Nacional, há interesses poderosos para não regulamentar a Emenda à Constituição

nº 29. Pergunto à Assembleia de Minas, ao povo de Minas: “quem pode não estar

interessado em regulamentar uma emenda à Constituição, senão aqueles que
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sonegam os recursos para o cumprimento dela?”. Numa análise mais elementar

possível, o meu entendimento é que quem pode estar por trás dos interesses da não

regulmentação é quem argumenta que é necessário regulamentar a lei, mas não a

cumpre. Analisando os resultados do seu cumprimento, entendo que há um órgão

superior capaz de orientar e conceituar quais são as razões permitidas, na lógica do

SUS. Mais que perguntar a um jurista ou a um Tribunal de Contas, Deputado,

devemos perguntar ao órgão superior que trata da questão da saúde em nosso país -

melhor dizendo, aos órgãos superiores. Quem são esses órgãos, senão os conselhos

de saúde, senão as conferências de saúde? Deles todos, o Conselho Nacional de

Saúde. A Conferência Nacional de Saúde, em meu entendimento, cumpre esse pré-

requisito. Pois bem: a Conferência Nacional de Saúde e o Conselho Nacional de

Saúde, pela Resolução nº 322, de 2003, definiram o que são ações específicas da

saúde, o que deve ser considerado para efeito do cumprimento da Emenda à

Constituição nº 29, a aplicação dos recursos do SUS. O que não deve ser

considerado para efeito do cumprimento dessa emenda? Se o princípio do SUS é a

gratuidade, é a universalidade, é atender a todos, e de maneira gratuita, não é

possível, não é aceitável incluir, na proposta orçamentária de qualquer ente desta

Federação, recursos onerosos bitributados para o povo.

Desafio: “qual é a Prefeitura que utiliza uma companhia de águas e contabiliza seus

recursos para efeito de contabilidade do cumprimento da Emenda à Constituição nº

29, enquanto Município.”. Nenhuma, neste Estado. O Tribunal de Contas do Estado

não aceita essa condição. Ele não aceita que uma cidade que tem uma companhia

própria de água e esgoto possa contabilizar seus recursos para o SUS, para efeito do

cumprimento da emenda à Constituição. Mas há uma manobra que não entendo. A

quem interessa, a que princípios, a que referências interessa isso? Não podemos

aceitar que o Estado de Minas Gerais aplique os recursos da Copasa, onerosos, no

SUS.

Encerramento

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta reunião, a Presidência a

encerra, convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de logo

mais, às 14 e às 20 horas, e para a solene também de hoje, logo após a apreciação
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do Projeto de Lei nº 3.809/2009, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a

reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/12/2009

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Gilberto Abramo

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:

Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.809/2009;

discursos dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, André Quintão, Durval Ângelo,

Sargento Rodrigues e Weliton Prado; encerramento da discussão; requerimentos dos

Deputados Padre João e Vanderlei Miranda; deferimento; requerimento do Deputado

Vanderlei Miranda; aprovação; votação do projeto, salvo emendas, subemendas e

destaques; aprovação; votação das emendas e subemendas com parecer pela

aprovação, salvo destaque; aprovação; prejudicialidade das Emendas nºs 66, 125,

254, 310, 340, 406, 407, 417, 608 a 610, 652, 653, 656, 657, 658, 661, 662, 664, 666,

674, 677, 681, 683, 694 a 697, 701, 702, 704, 707 a 710, 720 a 722, 724 e 726;

votação das emendas com parecer pela rejeição, salvo destaques; rejeição; votação

da Emenda nº 392; rejeição; votação das Emendas nºs 393 a 396; rejeição; votação

da Emenda nº 401; rejeição; votação da Emenda nº 402; rejeição; votação da

Emenda nº 799; aprovação - Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final:

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei Complementar nºs 52, 55 e 56/2009,

dos Projetos de Resolução nºs 2.619/2008 e 4.108/2009 e dos Projetos de Lei nºs 40,

262, 900 e 1.311/2007, 2.123 e 2.935/2008, 3.157, 3.321, 3.429, 3.481, 3.653, 3.734,

3.754, 3.808, 3.854, 3.864, 3.880, 3.899, 3.938, 3.959, 3.971, 3.975, 3.976, 3.977,

4.005, 4.006 e 3.809/2009 - Declarações de voto - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir
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Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes -

Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo -

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos

Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia

Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João

Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre

João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ruy

Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 14 horas, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Lei Complementar nº 56/2009, os Projetos de Resolução nºs 2.619/2008 e

3.929/2009 e os Projetos de Lei nºs 40/2007, 3.808, 3.481, 3.734, 3.976, 3.977, 4.005
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e 4.006/2009, apreciados na extraordinária realizada ontem, à noite, bem como os

Projetos de Lei Complementar nºs 52 e 55/2009, o Projeto de Resolução nº

4.108/2009 e os Projetos de Lei nºs 1.311/2007, 1.157, 3.321, 3.653. 3.754, 3.880,

3.938, 3.971 e 3.975/2009, apreciados na extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei

nº 3.809/2009, do Governador do Estado, que estima as receitas e fixa as despesas

do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2010. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 11,

61, 110 a 119, 123, 124, 128 a 135, 139 a 145, 148 a 155, 159 a 162, 164 a 182, 190,

199 a 218, 226 a 237, 239 a 253, 255 a 258, 260 a 270, 272 a 276, 281 a 309, 312 a

338, 344 a 349, 356 a 383, 404, 405, 408 a 416, 418, 422 a 464, 507, 510 a 523, 526

a 529, 531 a 560, 587 a 606, 611 a 618, 624 a 631, 638 a 651 apresentadas por

parlamentares; com as Emendas nºs 654, 659, 660, 663, 667 a 673, 675, 676, 680,

682, 684 a 687, 689, 690, 692, 693, 698 a 700, 703, 705, 706, 711 a 719, 723, 725,

727 a 732 apresentadas pela Comissão de Participação Popular; com as Emendas

nºs 733 a 812 e as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 66, 125, 254, 310, 340, 406,

407, 417, 608 a 610, 653, 656, 658, 661, 662, 666, 677, 683, 694 a 697, 701, 702,

704, 707 a 710, 720 a 722, 724 e 726, as Subemendas nº 1 e 2 à emenda nº 652,

657, 674 e 681, e as Subemendas nºs 1 a 6 à Emenda nº 664 apresentadas ao final

deste parecer; e pela rejeição das Emendas nºs 12 a 60, 62 a 65, 67 a 109, 120 a

122, 126, 127, 136 a 138, 146, 147, 156 a 158, 163, 183 a 189, 191 a 198, 219 a 225,

238, 259, 271, 277 a 280, 311, 339, 341 a 343, 350 a 355, 384 a 403, 419 a 421, 465

a 506, 508, 509, 524, 525, 561 a 586, 607, 619 a 623, 632 a 637, 655, 665, 678, 679,

688 e 691. A Emenda nº 530 foi retirada pelo autor. Continua em discussão o projeto.

Com a palavra, para discutir, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Mais uma vez, agradeço ao Presidente e aos

colegas presentes. Volto a tratar da questão orçamentária, mais precisamente do

capítulo que trata do financiamento da saúde. É importante lembrar, como já disse

anteriormente, que a nossa Constituição Federal é o marco determinante entre a
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condição da maioria do povo brasileiro, tratada no sistema de saúde, até então, como

indigente. A cidadania foi garantida pelos artigos constitucionais e pelas emendas

subsequentes. Tenho acompanhado durante vários anos, há quase duas décadas, a

apresentação da proposta orçamentária. Como já avaliamos inicialmente, o

Orçamento é apenas uma proposta, uma lei que direciona e orienta para a

apresentação dos recursos. Embora os valores estejam estipulados, nem sempre

eles serão efetivamente aplicados. Considerando-se essa questão, as propostas

governamentais e as sucessivas propostas deste governo para o setor de saúde

nunca foram cumpridas inteiramente como foram apresentadas nos Orçamentos de

todos os anos anteriores. Lamentavelmente, os recursos destinados à saúde sempre

ficaram aquém dos valores apresentados. Os resultados apresentados e analisados

pelo Tribunal de Contas do Estado, de 2008, tiveram, paradoxalmente, duas

conclusões diferentes, uma dos técnicos e outra dos Conselheiros. Aliás, saúdo os

técnicos do Tribunal de Contas de Minas, reconhecidamente competentes, capazes e

dedicados. Eles analisaram a prestação de contas do governo do ano de 2008, e o

resultado apresentado, a conclusão final sobre o valor, para efeito do cumprimento da

emenda constitucional, analisada sob a ótica das aplicações referentes ao SUS, foi

inferior a 7%, exatamente 6,66%. Também quero saudar os meus amigos

Conselheiros de Minas Gerais, embora eles não tenham acolhido a orientação técnica

e sinalizado a aprovação da aplicação dos recursos públicos por parte do Tribunal de

Contas.

A situação da saúde em Minas é tratada como um direito de cidadania, e isso não

tem ocorrido na prática. Venho acompanhando o problema da saúde no dia a dia, e

dezenas, centenas de pessoas, por dias, semanas e até meses a fio, ficam à espera

de medicamentos essenciais para a sustentação da vida, para a sua recuperação e

para a garantia da manutenção da vida. Pessoas com câncer deixaram de receber

recursos no setor de saúde por dias, semanas e meses. Pessoas ficam esperando

meses ou até anos para o atendimento de uma cirurgia ou para um atendimento de

maior complexidade e acabam não o recebendo de forma adequada. Essa também é

uma situação que também vivenciamos. O que não pode ser admitido em função

disso são justificativas, alterações e argumentos para o não cumprimento da Emenda
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Constitucional nº 29 ou para a não aplicação dos recursos públicos no SUS. Por isso

mesmo, o que encaminhei aqui e estou encaminhando para efeito de votação, nesta

tarde do dia 18 de dezembro, são propostas para que votemos - e aqui apresentamos

qual é nossa posição frente a elas - mais recursos para garantir o cumprimento da

Emenda nº 29, na lógica da decisão do Conselho Nacional de Saúde, Resolução nº

322. Também encaminho, de acordo com essa mesma resolução, duas emendas de

texto que retiram da prestação de contas. Uma delas é até recomendada, com toda

benevolência, com toda facilidade, pelo próprio Tribunal de Contas de Minas, que é

por demais benevolente, interpreta o que não me deixa nenhuma dúvida:

conquistaremos, com nossa luta, o que não deveria ser contabilizado para a saúde.

Mesmo o Tribunal de Contas do Estado recomenda a não inclusão ou determina a

retirada dos recursos utilizados para pagamento de aposentadorias na contabilidade

e na conta da saúde. Até isso, Deputado Carlin Moura. Então estamos propondo que

essas emendas não sejam acolhidas na lógica do cumprimento ou do percentual que

o governo está apresentando para efeito do cumprimento da Emenda Constitucional

nº 29. Quero também, nesta oportunidade, compartilhar do tempo que me resta com

o Deputado Carlos Mosconi, um dos Deputados mais atuantes, que mais lutou na sua

trajetória política, até no Congresso Nacional e que foi um dos subscritores iniciais da

proposta que depois deu origem à Emenda Constitucional nº 29. É com prazer que

gostaria de ouvi-lo neste momento.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte)* - A satisfação é minha, caro Deputado

Adelmo Carneiro Leão, fazer aparte a esse pronunciamento importante que V. Exa.

faz, um pronunciamento com embasamento, muito equilibrado, mas que tem, vamos

dizer assim, os vícios que vivemos na questão da saúde. O pronunciamento de V.

Exa. é adequado para o momento que estamos vivendo. Digo que não é adequada,

na realidade, a política de saúde que estamos praticando no Brasil como um todo. V.

Exa. faz referência à questão da saúde em Minas Gerais, mas queria dizer que a

questão da saúde não pode se limitar, neste momento, exclusivamente à questão do

seu financiamento. A questão do financiamento não resolvida, como está

acontecendo há bastante tempo, quase que nos leva a uma discussão única: saúde e

problema de financiamento. Na realidade, não é bem assim, V. Exa. sabe tão bem



____________________________________________________________________________
2984

quanto eu. Haja vista, por exemplo, que aqui em Minas Gerais, caro Deputado

Adelmo Carneiro Leão, ainda que os recursos sejam menores do que aqueles que

achamos que deveriam ser - todos achamos isso -, o governo está respaldado na lei

e em parecer do Tribunal de Contas. O governo se baseia nessa questão, que é

legal. Gostaria que ele aplicasse mais, tenho até lutado por isso, V. Exa. bem sabe do

nosso trabalho na Comissão de Saúde. Apresentei até emendas aqui a projeto de lei

solicitando que o governo praticasse em Minas Gerais a Emenda nº 29, mas a

Comissão de Justiça considerou que não seria constitucional a sua aprovação. A

despeito do financiamento inadequado, tínhamos avanços em Minas Gerais na

questão da saúde. Os parâmetros que medem a qualidade de saúde no Estado são

razoáveis, e têm melhorado gradativamente, mercê da gestão boa, ainda que o

financiamento não seja o melhor. A gestão boa, a administração correta da saúde tem

feito com que os programas apresentados pelo governo de Minas Gerais e praticados

no Estado todo melhorem de forma visível a saúde do povo de Minas Gerais.

V. Exa. lembrou bem a questão dos medicamentos essenciais que faltam em

alguns momentos, em situações muito graves, como medicamentos para o

tratamento do câncer. Queria lembrar a V. Exa. que boa parte desses medicamentos

essenciais são repassados aos Estados pelo Ministério da Saúde. Esses

medicamentos são fabricados no Brasil com recursos do Ministério da Saúde, que há

poucos dias manifestou sua preocupação com a continuação da produção desses

medicamentos, uma vez que cortes orçamentários em Brasília atingiriam em cheio

essa produção. Tudo isso resulta nessas complicações que V. Exa. aborda aqui,

gravíssimas e que afetam sobremaneira a condição de saúde da população em

doenças graves como o câncer. Acho que nossa luta vai continuar. Aliás, precisamos

continuar a lutar aqui e em Brasília. Segundo dados do próprio Ministério da Saúde,

ele tem aplicado pouco mais de 1,5% do PIB brasileiro - exatamente 1,6%, em 2008 -

no orçamento da saúde. Ora, os países em situação semelhante ao Brasil têm

aplicado quase 5% de seu PIB na saúde. São deficiências crônicas, e acho que até

culturais do País no que diz respeito à administração da saúde. Portanto, acho que

cabe a nós - o que V. Exa. faz muito bem - procurar falhas no sistema e estabelecer

uma trincheira, como temos procurado fazer, com coerência e da melhor maneira
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possível, segundo a visão que temos do problema, para contribuir com o nosso

trabalho para a melhora da situação ao menos da saúde em Minas Gerais. Mas

cumprimento V. Exa. por seu pronunciamento, muito bem embasado e que reflete,

com a sua visão, o que tem sido a saúde no País e no nosso Estado. Parabéns,

Deputado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Agradeço ao Deputado e manifesto o

reconhecimento pelo seu trabalho durante uma longa vida em favor da saúde, que

resultou em conquistas importantes até mesmo na Constituição, entre elas a Emenda

no 29. Não faço este pronunciamento para proteger o governo federal ou o Ministério

da Saúde, até porque não trato aqui do Orçamento do governo federal, mas do

Orçamento do Estado. Este é o nosso espaço de trabalho; é do Orçamento do

Estado, do governo do Estado que tenho de tratar. Muitas vezes se argumenta aqui

que o governo federal não faz isso ou aquilo, mas é o Congresso Nacional que tem

de dizer que ele faz ou não faz e ajudá-lo a fazer. Então, não quero racionalizar

tratando aqui do governo federal, a que tenho também as minhas críticas, além do

reconhecimento pelo esforço e pelo trabalho que é feito. Tenho de tratar é do Estado

de Minas Gerais. Sei que o País - não o governo federal, mas o País, em todos os

níveis - ainda aplica muito pouco no sistema de saúde. Os recursos públicos para a

saúde são ainda muito pequenos. Precisamos e podemos aplicar mais. Mas o

problema é que estou tratando do Estado de Minas Gerais, do governo do Estado de

Minas Gerais, que é o penúltimo dos governos de Estado a cumprir com sua

obrigação constitucional na aplicação dos recursos no setor de saúde. É disso que

trata a questão que discutimos hoje. Dizer que o Estado não pode aplicar esse

percentual, Deputado André Quintão? Se o Estado do Amazonas aplica mais de 25%

dos seus recursos no setor de saúde, podemos dizer que Minas Gerais não pode

aplicar 12%? O que estamos pedindo é isto: que aplique 12% no SUS. Quando

proponho que, no orçamento, seja retirado da contabilidade do orçamento do SUS o

recurso que o governo aplica no Hospital Militar e no Ipsemg, não estou dizendo que

não tenha de aplicar recursos na saúde dos militares e dos servidores públicos do

Estado - antecipo isso para que não se faça qualquer confusão a respeito. O que

estou dizendo é que não podemos contabilizar no SUS os recursos desses setores.
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Pode até ser mais.

Se o governo de Minas está dizendo que aplicará 15% no setor de saúde, pode

aplicar em outros setores, pode aplicar até para cuidar de animal, mas não pode

aplicar para contabilizar no SUS. Esta história de que precisa regulamentar-se a

Emenda nº 29 para que seja cumprida é a história dos que querem sonegar os

recursos para o sistema de saúde. É lamentável vivermos em um Estado onde duas

personalidades importantes na história deste país estão vencendo enormes

dificuldades enfrentando o câncer: nosso Vice-Presidente da República, que, com

vontade, determinação e coragem, mas com toda a assistência da ciência e da

técnica, está há mais de 12 anos enfrentando e vencendo um câncer; e nossa

Ministra de Estado da Casa Civil, que teve câncer diagnosticado e, com coragem,

determinação, bravura e transparência, enfrentou-o e venceu, mas, com toda a

técnica e a ciência. Se neste Brasil escrevemos na nossa Constituição que saúde é

direito de todos e dever do Estado, que seja tratada com equidade e igualdade de

oportunidades. Se deve ser para todos, não é aceitável negar às pessoas mais

simples, humildes e pobres do País o remédio para tratar do câncer, negar cirurgia ou

tratamento. Em relação ao sistema de saúde, sem dúvida o discurso melhorou, mas

isso não basta para um sistema ruim, precário, deficitário. Ele tem de ser bom, tem de

aproximar-se do que determina a Constituição da República. Igualdade, equidade,

universalidade, integralidade, é assim que deve ser. Quando temos três entes que

devem financiar a saúde - Municípios, Estados e União -, é como se estivéssemos

reunidos. E quando estamos reunidos para realizar algo e alguém falha, prejudica a

todos nós. Alguém se omite, e o resultado é o comprometimento de todos. Neste

caso, falha o Estado, que deixa de aplicar. Veremos a manifestação de Promotores

Públicos. Fico muito incomodado com o Ministério Público do Estado, que ainda se

comporta como subserviente aos interesses do Executivo; é aquele que engaveta,

que demora, que não investiga adequadamente. Mas quero destacar o valor

extraordinário de vários Promotores que estão incomodados com isto. Ainda

veremos, se Deus quiser, a manifestação destas pessoas corajosas do Ministério

Público a denunciar as atitudes governamentais, que sonegam, escondem ou não

apresentam verdadeiramente os recursos no setor de saúde. Minha expectativa é que
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avancemos. Melhorar, para mim, não é suficiente, porque, como disse nosso valoroso

companheiro Patrus Ananias, Ministro de Estado do Desenvolvimento Social, Minas

Gerais está aquém das suas possibilidades. Minas pode mais, Minas quer mais, e

podemos mais pela saúde. Haveremos de lutar pela saúde e, se mais pessoas

lutarem, conquistaremos resultados melhores.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Acompanhando a intervenção do

companheiro, gostaria apenas de fazer um registro. Concordo com a reflexão a

respeito do Ministério Público, mas faço destaque em relação à saúde. A Promotora

Josely, da saúde, em relação à denúncia da omissão ou crime do Estado em não

cumprir a emenda constitucional federal com o mínimo necessário para aplicação na

saúde, abriu expediente de investigação há dois anos e intimou a contadora do

Estado e o Secretário a prestar informações. Sr. Deputado, pasme com o que ela

descobriu: a justificativa do Estado para não cumprir o mínimo constitucional é que

incluía verbas do saneamento da Copasa para completar a exigência constitucional.

A Promotora requisitou os balanços dos últimos dois anos da empresa Copasa de

saneamento, e aí vem a grande revelação, Sr. Deputado: os valores eram fictícios.

Os valores apresentados de investimento no saneamento não eram reais. O valor

significativo do numerário eram repasses da União e do BNDES. De posse desses

balanços e comprovada a fraude, a Promotora Josely entrou com uma denúncia, em

agosto último, na comissão nacional que cuida do controle da Bolsa de Valores,

dizendo da fraude contida no orçamento da Copasa.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - CVM.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Foi aberto expediente, e ela acredita que,

até fevereiro do ano que vem, a Copasa poderá ser responsabilizada e excluída da

Bolsa de Valores. Ao mesmo tempo, ela prepara uma ação criminal numa ação cível

contra os responsáveis por essa fraude. Então a lógica é que os valores que estão aí,

se somados com o do saneamento básico, atingem o mínimo constitucional. Não,

esses valores da Copasa são fictícios. Agora ela está requisitando uma auditoria

pública do Tribunal nas contas da Copasa, para a fraude ficar evidenciada.

Certamente, se o Governador tivesse mantido seu projeto para a Presidência da

República, ele ficaria comprometido. Se tivéssemos uma imprensa livre no Estado de



____________________________________________________________________________
2988

Minas Gerais, seria um escândalo fenomenal. Mas falamos aqui, e provavelmente

nenhuma linha sobre isso será publicada no jornal amanhã, nem a Promotora Josely

será procurada para mostrar os documentos que tem a respeito disso. Acho que

temos pessoas lutadoras, tenazes, com muita disposição no Ministério Público, e

gostaria de destacar a Promotora Josely, mesmo concordando no geral com a

intervenção de V. Exa. sobre a análise do Ministério Público nos últimos seis anos em

Minas Gerais. É lamentável.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Deputado Durval Ângelo, conhecendo a

realidade do Estado de Minas Gerais e essa situação, evitei falar sobre o problema

pelo meu temor, ainda vivendo num Estado de censura e onde as forças contrárias

são poderosas, de que a Dra. Josely pudesse não concluir esse trabalho. Por isso

não quis enfatizá-lo aqui. Como já foi explicitado, quero, aliás, pedir o seu importante

apoio como Presidente da Comissão de Direitos Humanos. Entendo o Bloco PT-

PCdoB. Logo que começarmos, podemos convidar a Dra. Josely para vir a esta

Assembleia expor os fatos relativos a essa situação, que me parece ser muito grave.

Eles não podem ser engavetados nem apropriados dentro do Ministério Público. Isso

é absolutamente inaceitável. É preciso que essa situação seja apurada. Não queria

expor isso neste momento. Estou sabendo dessa situação. Não é uma previsão

profética no objetivo de só ficar imaginando que acontecerá algo. Por isso tinha

sinalizado: ocorrerá algo neste Estado. A finalidade é revelar a realidade que está

ocorrendo no Estado quanto à aplicação dos recursos no setor de saúde e às práticas

da Copasa, aliás estando vulnerável perante a Comissão de Valores Mobiliários,

como disse o Deputado Durval Ângelo, na Bolsa de Valores. Portanto é uma situação

séria.

Gostaria de encerrar desejando a todas e a todos os presentes, aos meus

companheiros e colegas de trabalho do gabinete, ao povo de Minas Gerais, do

Triângulo Mineiro, de Uberaba, de Itapajipe, de Conceição das Alagoas, de Frutal, de

Campo Florido, enfim de todas as cidades de Minas Gerais, do Vale do

Jequitinhonha, da nossa querida Itamarandiba, do Sul de Minas, de Extrema e de

tantas cidades vizinhas, do Centro-Oeste, de Itaúna - aliás, temos um amigo e

companheiro nosso dessa cidade -, de Luz. Desejamos a todos um feliz Natal, com
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muito amor no coração e muita disposição de luta e vida plena. Que este próximo ano

venha com mais possibilidades, ou seja, que 2010 não seja para as pessoas que

sofrem uma situação de espera, mas de esperança e de possibilidades de mudança e

de melhora da qualidade de vida. Além disso, daqueles que têm saúde plena e

possam ainda promover e crescer mais na saúde. Que possamos viver um Estado

verdadeiramente democrático de direito, de justiça e de plenitude entre as famílias

que vivem aqui. Um abraço para todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar

aqui hoje juntamente com tantas pessoas valorosas e que contribuíram com essa

reflexão sobre a política de saúde no nosso país e Estado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho,

Deputados e Deputadas, o nosso companheiro Adelmo Carneiro Leão já fez

considerações muito relevantes e uma análise mais global das limitações dessa peça

orçamentária. Além disso, uma ênfase toda especial nas questões relativas à política

de saúde. Então, para não ser redundante, gostaria, já de início, de demonstrar a

minha total concordância com as profundas observações levantadas pelo

companheiro Deputado Adelmo Carneiro Leão. Queria ater-me, até em razão do

tempo, à responsabilidade que me compete hoje como Presidente da Comissão de

Participação Popular e um dos coordenadores do processo de audiências públicas de

revisão do plano e de discussão participativa do Orçamento, para apresentar um

balanço e obviamente solicitar o apoio dos Deputados e das Deputadas no intuito de

aprovar aquelas emendas populares que constam hoje no relatório da Comissão de

Fiscalização Financeira, que votaremos ainda hoje neste Plenário. Ontem, já no início

da madrugada, tivemos a oportunidade de votar e aprovar a proposta de revisão do

PPAG. Isso foi importante em face do esforço coletivo de entidades, das comissões e

dos servidores desta Casa e de todo um processo que relatarei desta tribuna.

Portanto, hoje concluiremos esse processo com as emendas ao Orçamento. Em

primeiro lugar, Sr. Presidente, registro nossa imensa alegria ao concluirmos mais um

ano de discussão participativa do Orçamento e do PPAG nesta Casa. Desde 2003,

juntamente com os movimentos sociais e com a Comissão de Fiscalização

Financeira, inovamos ao convocar a sociedade mineira a participar de audiências em
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que o planejamento de médio prazo é apresentado, aperfeiçoado e monitorado de

maneira permanente pelos movimentos sociais. No início, muita gente não acreditou

que fosse possível implementar um processo dessa natureza. Desde a criação da

Comissão de Participação Popular, ainda na época sob a Presidência do Deputado

Mauri Torres e tendo à frente da Liderança do Governo o Deputado Alberto Pinto

Coelho, apostamos na ênfase de trabalho da Comissão exatamente no processo de

indução de participação popular, nas chamadas leis orçamentárias. Muita gente acha

- acredito que de maneira equivocada - que o indicativo de maior ou menor trabalho

do Legislativo, ou mesmo de participação da sociedade, se dá pela quantidade de leis

aprovadas. Pela experiência parlamentar que já acumulo ao longo de uma década,

posso dizer que o grande desafio do Brasil hoje, mais do que criar novas leis, é

efetivar e cumprir as leis existentes através da ampliação e universalização de

políticas públicas, com resultados cada vez melhores para a população. Nesse

sentido, as chamadas leis orçamentárias, que em Minas Gerais se compõem do

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, do PPAG, da Lei de Diretrizes

Orçamentárias - LDO - e da Lei Orçamentária Anual - LOA -, têm sido, desde 2003,

objeto de debate nesta Casa inovador e ousado.

Em 2003, quando o Governador de Minas encaminhou a esta Casa a sua proposta

de ação governamental para 2004-2007, nós, de maneira inédita aqui em Minas e no

Brasil, realizamos e iniciamos esse ciclo de debates sobre o conjunto dos chamados

projetos estruturadores. Naquele período, o Governador encaminhou 30 projetos

estruturadores, e cada um deles foi objeto de debates nesta Casa e em várias regiões

de Minas Gerais. Inaugurava-se ali, naquele momento, um ciclo de participação no

Legislativo sério, responsável e onde prevalecia sempre o diálogo e o encontro entre

as partes: sociedade civil, governo e Poder Legislativo. Naquele período, o

Governador encaminhou 30 projetos estruturadores. E cada um desses projetos foi

objeto de debate nesta Casa e também em várias regiões de Minas Gerais.

Inaugurava-se ali, naquele momento, ciclo de participação no Legislativo de maneira

séria, responsável, em que prevalecia o diálogo e o encontro entre as partes, a

sociedade civil, o governo e o Poder Legislativo. Naquele ano de 2003, com muito

êxito, conquistamos novo projeto estruturador, o chamado Projeto Inclusão Social de
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Famílias Vulnerabilizadas, que foi o embrião da implantação do Sistema Único da

Assistência Social em Minas Gerais. Para que os telespectadores tenham ideia, bem

como os Deputados e as Deputadas, hoje aquela emenda popular de 2003,

apresentada pelo Conselho Estadual da Assistência, pelo Conselho Regional de

Serviço Social, que é o conselho-base da minha categoria, pois sou assistente social,

apresentada pelo Colegiado de Gestores Municipais da Assistência Social, traduz-se

hoje no projeto estruturador, encaminhado no segundo plano do governo de Estado,

chamado Implantação do Suas, no valor de R$39.000.000,00. Não é por outro motivo

que o Estado, por meio da Comissão de Participação Popular, foi o 1º Estado a

cofinanciar o Sistema Único da Assistência Social no Brasil. Se hoje Minas Gerais

tem 522 Municípios com Centros de Referência da Assistência Social implantados,

deve muito a esta harmonia entre o governo federal, a ampliação de recursos, por

meio da Assembleia Legislativa, e obviamente a participação dos órgãos do Estado

vinculados a esta área. Neste processo, ano a ano, tivemos avanços significativos.

Desde aquele momento, emenda popular previu que a cada ano ocorreria a chamada

Revisão Anual Participativa. É muito comum, em nosso país, os planejamentos

ficarem em belas encadernações, empoeirando-se nas estantes dos burocratas de

plantão, não se efetivarem, serem esquecidos e não serem controlados por quem de

direito, que é o contribuinte, o cidadão que paga o imposto.

Pois bem, a partir de 2004, ano a ano, a Assembleia mobiliza conselhos,

movimentos sociais, movimentos populares, setores organizados da sociedade civil,

cidadãos e cidadãs interessados no debate das leis orçamentárias. A cada ano, nova

conquista; a cada ano, nova ação; a cada ano, atividade que repercute melhor na

vida do cidadão mineiro. É óbvio, por questão de bom senso, que hoje não venho a

esta tribuna para fazer balanço de 2003 a 2009. Talvez, no final da próxima

legislatura, quando se encerram nossos mandatos, inclusive o mandato atual de

Presidente da Comissão de Participação Popular, fosse mais apropriado balanço

dessa natureza. Portanto me aterei a este ano, lembrando que tivemos ainda a

introdução do mecanismo de monitoramento semestral, inaugurado neste ano pela

Assembleia Legislativa. Percebemos também, nesta caminhada democrática, que

muitas vezes, na revisão, no mês de outubro, no mês de novembro, percebíamos que
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projetos com nível de execução muito atrasado não tinham tempo suficiente para as

correções e os aperfeiçoamentos necessários. Este ano de 2009, juntamente com a

Comissão de Fiscalização Financeira, tão bem presidida pelo Deputado Zé Maia,

realizamos um balanço semestral desses projetos estruturadores, culminando com

mais uma etapa das revisões anuais e participativas do PPAG. Nessa caminhada,

gostaria de destacar o importante período em que fui membro da comissão presidida

com muita competência pela nossa companheira Maria Tereza Lara, Deputada do

PT. Realizamos um conjunto de audiências, começando pelo Pontal do Triângulo,

pela cidade de Iturama, passando depois por Itaobim, no Médio Jequitinhonha,

Montes Claros, no Norte de Minas, Poços de Caldas, no Sul de Minas, terminando

nas reuniões aqui em Belo Horizonte e na Região Metropolitana da nossa querida

BH, que completou, no último dia 12, 112 anos. Nessas audiências públicas,

contamos com a presença de praticamente mil lideranças sociais, comunitárias,

populares e empresariais. Apresentamos um conjunto de 255 sugestões aos 57

projetos estruturadores, que, aglutinadas por temas afins, resultaram em 192

propostas de ação legislativa. Cada uma delas rigorosamente analisada, com

insubstituível apoio técnico da Assembleia Legislativa, sendo transformadas após

processo de negociação que contou com a participação da Comissão de Fiscalização

Financeira, da Seplag, de membros da Comissão de Participação Popular e do

assessoramento técnico da Assembleia. O trabalho resultou em 99 emendas ao

PPAG e 80 emendas à proposta de lei orçamentária. Posteriormente, com a análise

da Comissão de Fiscalização Financeira, com o conjunto das propostas apresentadas

também por outros Deputados, podemos vir aqui hoje, Sr. Presidente, Deputado

Alberto Pinto Coelho, dizer que estão sendo acolhidas, integralmente ou através de

subemendas, pelo relator da Comissão de Fiscalização Financeira, um total de 79

emendas da Comissão de Participação Popular. Ontem, aprovamos 77 emendas ao

PPAG. Não seria justo com a paciência e com o tempo dos Deputados relatar aqui

cada uma dessas 79 emendas, até porque todas foram disponibilizadas. Gostaria,

sim, de mencionar algumas que considero muito relevantes, a título de exemplificar a

importância do trabalho realizado por esta Casa.

Tivemos mais uma vez uma grande participação no processo de revisão dos
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militantes da área da criança e do adolescente. Mais uma vez, conseguimos aprovar

emendas que buscam ampliar o atendimento a crianças e jovens usuários de drogas.

Sabemos da realidade cruel, principalmente das famílias mais pobres com filhos e

filhas que precocemente entram no mundo das drogas. Começam como usuárias,

sendo coptadas pelo tráfico; depois têm suas vidas destruídas, como disse,

precocemente. A idade média para o ingresso no tráfico hoje é de 11, 12 anos. Essa

criança de 11, 12 anos que entra no tráfico, tem sua vida encerrada aos 21, 22 anos.

São dados estatísticos que, somados aos apresentados pelo Centro Integrado de

Atenção a Adolescente Autor de Ato Infracional, mostram também uma perigosa

curva de gravidade de atos infracionais cometidos por jovens que saem do furto, do

dano ao patrimônio, para o tráfico de drogas. Conseguimos também incluir, mais uma

vez, emendas que beneficiam os Conselhos Tutelares em Minas Gerais. De 2003

para cá, já foram equipados com computadores mais de 600 Conselhos Tutelares em

Minas Gerais. Conseguimos também recursos para a articulação com os Municípios,

com o objetivo de implementar medidas socioeducativas em meio aberto, a exemplo,

principalmente, de Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade Assistida.

Recursos novos para o Programa de Ações Integradas e Referenciais de

Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil - Pair -, que é um programa

articulado pelos governos federal, estadual e municipais, com uma forte incidência na

região do Vale do Jequitinhonha.

Outra área muito prestigiada pela Comissão de Participação Popular, pela

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e por esta Assembleia, no ano

em que nosso Conselho Estadual de Segurança Alimentar completa 10 anos, foi

exatamente a segurança alimentar. Conseguimos, mais uma vez, retornar com a

ação de operacionalização do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan -

que mede e pesa as crianças num trabalho de combate a desnutrição infantil.

Conseguimos incluir uma nova ação de apoio às Comissões Regionais de Segurança

Alimentar e Nutricional - CRSANS -, que são mecanismos de controle social

existentes em cada região de Minas Gerais, ações para que nosso Estado possa

efetivar talvez uma das leis mais importantes sancionadas pelo governo Lula, a Lei nº

11.947/09, segundo a qual no mínimo 30% da alimentação escolar deve ser adquirida
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diretamente da agricultura familiar. Outra grande novidade dessa revisão que muito

nos sensibilizou foi a atenção com os povos indígenas. Vejam bem, Deputadas e

Deputados, as 10 etnias de Minas Gerais, em torno de 54 comunidades, por meio do

Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais, realizaram uma oficina de

capacitação para participarem do PPAG. Acompanharam os trabalhos do PPAG nas

várias áreas de resultado e nos vários projetos estruturadores. Uma liderança

indígena, o Cacique Mezaque, representou os participantes dessas audiências na

entrega oficial das 55 sugestões.

Hoje podemos vir aqui e dizer que foram aprovadas emendas que garantem ações

de atenção à saúde nas comunidades indígenas e quilombolas; de promoção do

esporte indígena; de apoio à produção de alimento e à capacitação; de apoio à

regularização fundiária de áreas ocupadas por esse segmento; de apoio às ações de

articulação e fortalecimento da organização indígena. Essa é uma forma, ainda que

modesta, de a Assembleia de Minas resgatar esse passivo que o povo brasileiro e

mineiro têm com essas comunidades. Houve avanços não só em relação às

comunidades indígenas e quilombolas. Os segmentos culturais também tiveram uma

participação expressiva nos debates do PPAG. Foram destinados recursos para a

revitalização de acervo e para a criação de espaços culturais. Um que se apresentou

com muita força e já é uma demanda muito antiga é a implantação de um centro de

tradição cultural do Vale do Jequitinhonha, às margens da BR-116, no Município de

Itaobim. Sabemos que esse centro poderá, além de estimular as produções culturais

daquela região, ser também um importante instrumento de fomento à economia local.

Por falar nisso, uma outra área não esquecida pela Assembleia foi a economia

popular solidária. Em 2010, teremos novamente as feiras regionais de Economia

Solidária. Este ano foram realizadas 10 feiras em todo o Estado e em todas as

regiões de Minas Gerais, aliás, em 2010, há a previsão da conferência estadual de

economia popular e solidária. Muito próximo a essa área está o movimento Lixo e

Cidadania e a população de rua, que estiveram aqui presentes e conseguiram

aprovar emendas de apoio as suas associações e as suas cooperativas. Houve,

também, a ampliação de recursos para a área de organização das mulheres, para a

conferência municipal da mulher, para o encontro nacional dos conselhos das
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pessoas idosas, para uma área tão bem-defendida nesta Casa pela Deputada Maria

Tereza Lara, a promoção da igualdade racial. Os conselhos solicitaram ampliação de

recursos, que são muito poucos para sua operacionalização. Muitas vezes há disputa

entre eles em função desses recursos escassos. Então houve uma ampliação geral

que beneficiará ações na área do desenvolvimento econômico e da defesa social.

Quero falar aqui sobre uma outra importante emenda, destacando aqui o empenho

do nosso Líder, o Deputado Padre João. Refiro-me ao atendimento às escolas

famílias agrícolas, no que diz respeito à bolsa por aluno atendido, às reformas físicas

e também a uma melhor estruturação. Foi uma emenda muita importante. Além disso,

algumas ações já estavam previstas no Orçamento, mas, de maneira geral, foram

objeto de especificação, atendendo às demandas apresentadas pelos movimentos

sociais. Destacaria aqui, por exemplo, a construção de reservatórios comunitários de

contenção de água nos Municípios do Médio Jequtinhonha, bem como uma ação de

janela. Obviamente o valor é muito alto, não comportaria o debate aqui da

Assembleia, mas acho-a importante. É uma ação nova que contempla o Links

Faltantes entre Virgem da Lapa e o Município de José Gonçalves de Minas, passando

por Lelivéldia, Distrito de Berilo, possibilitando o sonho de JK, qual seja a ligação

asfáltica de Diamantina até Salto da Divisa. Há ali um trecho da BR-367 que o

governo federal precisa concluir. Teríamos aqui outras questões, Sr. Presidente, mas,

a pedido do Deputado Fahim Sawan, grande Deputado de Uberaba e de Minas

Gerais, partiremos para o encerramento desta nossa sucinta exposição, dada a

importância das emendas apresentadas.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Grande companheiro Deputado André

Quintão, quero cumprimentá-lo. Estamos vendo aqui a festa com a chegada do

Deputado Weliton Prado.

O Deputado André Quintão* - O Deputado Weliton Prado veio direto de

Copenhague para trazer notícias. Ele não esteve presente ontem à noite só por esse

motivo. Prazer em revê-lo, Deputado.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado André Quintão, quero

cumprimentá-lo pelo brilhante trabalho como Presidente da Comissão de Participação

Popular. Gostaria de dizer que essa Comissão e especificamente o trabalho de
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revisão do PPAG têm contribuído, em muito, para que esta Casa seja referência

nacional em participação popular. Perguntarem-me sobre o planejamento por 20 anos

desta Casa, e eu sugeri, aliás, indiquei que deveríamos radicalizar na transparência e

na participação popular. Todas as comissões temáticas dão a sua grande

contribuição, sobretudo a Comissão de Participação Popular. Quero dizer também

que todo processo, não só a questão das emendas, de ampliar recursos para a área

social é muito importante, como já citado por V. Exa., os Conselhos Tutelares,

segurança alimentar e outros. Tive oportunidade de ser Diretora Técnica Operacional

do Ceasa Minas por um ano e quatro meses e valorizei cada vez mais a questão do

abastecimento e da segurança alimentar em Minas Gerais, assim como a economia

solidária, a cidadania com a população de rua - tema extremamente atual -, os

conselhos de promoção de igualdade racial, o Fundo da Infância e da Adolescência.

Tudo isso é uma ampliação de políticas públicas da área social, mas quero dizer que,

além disso, o próprio processo, Deputado André Quintão, é construção da cidadania,

a maior obra. Não é só a obra física que é importante nem recursos para políticas

públicas. Haja vista que são extremamente importantes, mas o processo também é

de construção da cidadania. Os cidadãos que participam e discutem têm informação;

e informação é poder para decidir, para participar das decisões, o que é fundamental.

Assim, quero cumprimentá-lo por isso.

Tive oportunidade também de participar de um grupo ligado á questão da defesa

social. Há uma informação que parece simples, mas é de extrema importância.

Soubemos que 60% dos governantes municipais ainda não implantaram, como deve

ser feito, o trabalho de liberdade assistida para adolescentes. O que acontece?

Aumenta-se a violência. Os jovens e adolescentes às vezes começam com pequenos

crimes e, sendo acompanhados, não precisariam, de forma alguma, ir para um centro

de internação. Outra questão discutida foi a necessidade de integração dos

programas sociais com a Secretaria de Defesa Social no que compete à prevenção

contra a violência. Por tudo isso quero cumprimentar V. Exa., todos os membros da

Comissão de Participação Popular, esta Casa. Reafirmo que a Comissão de

Participação Popular e esse processo de construção do PPAG são fundamentais para

que a nossa Casa seja reconhecida. Quero citar também, Deputado Durval Ângelo, a
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Comissão de Direitos Humanos, que neste ano, como disse V. Exa., fez 50

audiências públicas pelo interior de Minas, quer dizer, radicalizou na participação

popular, possibilitando que o povo mineiro desse a sua contribuição no debate de

assuntos extremamente importantes, como os direitos humanos. Nossa Comissão de

Segurança Pública também interiorizou o debate nas várias regiões de integração da

segurança pública, com a Presidência do Deputado João Leite, que também tem este

compromisso de participação popular. Quero, mais uma vez, cumprimentá-lo. Falo

para todos que nos veem e para as lideranças deste Estado. É preciso que, cada vez

mais, a população, os movimentos sociais e a sociedade civil ocupem este espaço.

Não há outro caminho para construirmos sociedade em que os direitos sejam

garantidos. O primeiro direito é o respeito à vida, sobretudo das crianças e dos

adolescentes, tão desrespeitados neste Estado e infelizmente também no País.

Depois encaminharei proposta de emenda para refletirmos. Acredito que, ouvindo a

população e os segmentos, nós, parlamentares, temos de apoiar e fortalecer a

indicação da sociedade civil nesta Casa. Este é nosso papel. Deputado André

Quintão, isto não nos faz perder poder, pelo contrário, sua presença, ouvindo a

população e os segmentos e organizando, fortalece seu mandato, seu trabalho,

porque este é nosso papel: fortalecer a democracia representativa e ampliá-la para a

democracia direta e participativa.

O Deputado André Quintão* - Muito obrigado, Deputada Maria Tereza Lara.

Cumprimento seu trabalho à frente da Comissão de Segurança Pública. Cumprimento

também o Deputado Durval Ângelo. De fato, a Comissão de Direitos Humanos

merece medalha de ouro. Nossa Comissão fica com a medalha de prata, porque é

difícil concorrer com a de Direitos Humanos, recordista em audiências públicas.

Agradeço ao Deputado Carlin Moura, ao Deputado João Leite, ao Deputado Duarte

Bechir, ao Deputado Eros Biondini, nosso Vice-Presidente. Cumprimento todos os

membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, na pessoa do seu

Presidente Deputado Zé Maia e do relator Deputado Lafayette de Andrada. Gostaria

também de agradecer o empenho de todos os servidores da Assembleia Legislativa,

do nosso gabinete, da Secretaria de Planejamento - Seplag -, na pessoa do Diretor

de Planejamento, André Reis, e dizer que, seja qual for o Governador eleito para
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2011, a Assembleia tem hoje acúmulo institucional importante para que o próximo

PPAG, na sua elaboração, seja realizado de maneira participativa nas várias regiões

de Minas, verdadeiro planejamento participativo regional. Acredito que a Assembleia

hoje tenha o acúmulo suficiente para dar esta contribuição democrática e cidadã ao

povo de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. presidente, acelerarei aqui, até porque

parece que o Deputado Weliton Prado tem muitas questões para abordar neste

Plenário. Desejo àqueles que não encontrarei ainda pessoalmente um Natal de muita

paz, de muita luz, e que entremos em 2010 com disposição de trabalho ainda maior

em defesa do povo de Minas e do Brasil. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público, servidores presentes nas galerias e telespectadores da nossa TV

Assembleia, fico com dificuldade enorme de me concentrar porque está havendo

manifestação aqui e sinto assim vazio enorme ao não encontrar tantos colegas

Deputados dentro do Plenário, e os poucos que aqui estão não estão prestando

atenção no debate de matéria tão significativa, que é a Lei Orçamentária. Aproveito

primeiro para me dirigir ao Deputado pastor Vanderlei Miranda, porque seria bom que

S. Exa. nos trouxesse aqui a informação sobre se foi publicada na internet a

recontratação dos Agentes Penitenciários. Deputado pastor Vanderlei Miranda,

estamos aguardando a publicação. Se houver demora, teremos necessidade de

adiantar a votação das matérias, quem sabe para sábado e domingo. Saudação

especial ao companheiro Deputado Weliton Prado, que esteve em Copenhague, na

COP 15. É uma alegria termos aqui o Deputado de volta. Tenho certeza de que ele

terá de usar aqui o tempo por umas 3, 4 ou 5 horas, porque vem com o entusiasmo

todo para discutir as matérias. Com esta verve tão triangulina, nosso rouxinol do

Triângulo nos abrilhantará aqui com belos discursos, trazendo problemática tão séria

sobre a questão ambiental e ecológica. Acredito que enriquecerá os debates. Seja

bem-vindo, Deputado. Senti sua falta na noite de ontem, quando fomos até à

madrugada, à 1 hora da manhã, tentando mostrar a insensibilidade do governo com

os servidores públicos do Estado, com toda a política de privatização do Ipsemg, com

as demissões dos Agentes Penitenciários e com o tratamento tão desigual que os
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Deputados tiveram aqui por parte da Liderança do Governo na Assembleia

Legislativa. De qualquer maneira, V. Exa. será muito bem recebido. Aliás, eu e o

Deputado Carlin Moura vamos a uma reunião com os partidos da base de

sustentação do governo municipal, que será de 16h30min às 18 horas, e queremos

retornar aqui à noite e encontrar V. Exa., Deputado Weliton Prado, apresentando e

discutindo, pois ainda chegaremos, com toda a certeza, para a votação da Lei

Orçamentária.

Sr. Presidente, gostaria de fazer registro. Sempre digo que a alma do Poder

Legislativo são as comissões permanentes e as temporárias. Por quê? Porque, na

realidade, são essas comissões que fazem a interlocução popular. Fazem o diálogo

com a sociedade. É dessa forma que o Poder se legitima. Na democracia tradicional

burguesa, a legitimação do poder é com o voto, que é o início, o meio e o fim do

processo democrático. Na visão da democracia participativa, como bem alertou a

companheira Maria Tereza, o voto é o princípio. Na realidade, o Poder Legislativo se

legitima quando ouve e acolhe os anseios do verdadeiro dono do poder, que é a

sociedade. Com toda certeza, a marca, a impressão digital de toda comissão é a

participação popular. Todas as comissões da Assembleia, ao se deslocar para o

interior do Estado, estão, de alguma forma, buscando esse trabalho de legitimidade.

Muitas vezes, até por uma visão equivocada, parcela da população e da mídia

pensam que o centro do Poder é o Plenário. Sempre digo que já existem leis demais,

que não são cumpridas. Assim, precisamos da participação da sociedade para que

essas leis tenham eficácia. O que poderia haver de vácuo legislativo ou de

adequação legislativa é muito pouco. É nesse processo de diálogo, de escuta que o

Poder se legitima.

A tese dos indígenas da resistência do Sudoeste do México, em Chiapas, é a tese

do poder obediencial. De onde é a origem latina dessa palavra? O termo “ob” significa

“fora”, “externo ao sujeito”, e a palavra “audire” significa “ouvir”. Então, o poder

obediencial é o poder que ouve. Todos nós aqui temos filhos, inclusive os servidores

da Assembleia que estão com muita disposição para trabalhar neste final de semana.

Agora mesmo estive na Diretoria-Geral, os seus servidores abnegados já estão-se

preparando para ficar aqui no final de semana, com uma disposição danada. O mais
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entusiasmado deles é o Maurício, com uma disposição enorme. Também estive nas

comissões e a Carla, a Carlinha Correia está com uma disposição enorme de

participar da instalação de comissão na madrugada de hoje. Esses servidores que

têm filhos sabem o que significa dizer que o menino vai crescer se obedecer aos seus

pais. O obedecer não significa ordem cega, mas ouvir o outro. O poder obediencial é

um poder que ouve. Dessa forma, concretiza-se a dupla visão, de forma didática, do

que é o poder potência e o poder “potestas”. O poder “potestas” é poder

institucionalizado, que somos nós, e o poder potência é a possibilidade de vir a ser,

isto é, o poder originário, o poder popular. O exercício do Legislativo, de forma

correta, é exercer o poder obediencial. É esse poder obediencial que não cria uma

dicotomia entre o poder “potestas” e o poder potência.

Gostaria de elogiar a Comissão de Participação Popular, que é uma Comissão que

dá alma a esta Assembleia, tendo à sua frente este grande Deputado, que é o

Deputado André Quintão. É uma Comissão que engrandece o Poder. Estamos

satisfeitos de estar aqui hoje votando o Orçamento, com emendas da Comissão de

Participação Popular, que interagiu com a sociedade. Isso é fundamental e é o que

procuramos fazer na Comissão de Direitos Humanos, com o apoio da Consultoria, da

assessoria desta Casa e da equipe de comunicação. Aliás, é bom que se diga que,

depois do concurso público, o setor de comunicação desta Casa cresceu 30, 40

vezes mais. Por isso concurso público é bom. Esperamos que a Secretaria de Estado

de Defesa Social também entenda essa situação em relação aos Agentes

Penitenciários. Precisamos de concurso público. Acho que esse apoio que temos aqui

é fundamental, porque a grande marca da Mesa hoje é apoiar as comissões para que

elas exercitem esse poder obediencial. Hoje estamos votando o Orçamento, concordo

com as análises da crise do Estado, sobre a qual o Deputado Adelmo Carneiro Leão

alertou há pouco, mas gostaria de dizer que estamos votando um Orçamento que

teve participação. Tanta participação, que concederei aparte ao Deputado Carlin

Moura, porque nós dois, com o Deputado Ademir Lucas, até promovemos uma

emenda relativa à Contagem, que também envolveu a sociedade daquela cidade.

Pediria ao Deputado Carlin Moura que descrevesse um pouco o processo da

emenda, sobre como nós três chegamos a ela e qual é o objetivo da emenda em
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relação a Contagem.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Ilustre Deputado Durval Ângelo, antes de

tratar da questão da emenda de Contagem, pela importância do seu pronunciamento

- V. Exa. menciona o poder obediencial, que é o poder de ouvir e de observar, de

auscultar o povo -, é importante registrar como procederemos, provavelmente até o

final desta reunião à votação da Lei Orçamentária do Estado. Quero dizer que em

momento algum deixamos de ouvir o povo. A questão mais importante para nós é que

havíamos assumido o compromisso com os Agentes Penitenciários de que só

votaríamos o Orçamento quando restasse devidamente esclarecido o cumprimento

do acordo relativo ao retorno desses servidores. Esteve aqui, em visita a esta Casa

hoje, o Dr. Danilo de Castro, Secretário de Governo, que reafirmou o compromisso de

que, após o processo de requalificação, que irá até o dia 10 de janeiro, então, a partir

do dia 11 de janeiro, os 276 Agentes contratados estarão com seus contratos

renovados. Partimos dos princípios da boa-fé e da palavra, estamos confiando, dando

esse voto de confiança, porque, caso contrário, não estaríamos, de forma alguma,

permitindo entrar em recesso sem esse compromisso. Então o poder obediencial de

que V. Exa. fala está em plena sintonia, o poder de ouvir o povo e os Agentes

Penitenciários, que foram os que mais participaram aqui, nesses últimos tempos, sem

dúvida nenhuma, tendo à frente o Deputado Weliton Prado e outros Deputados. Com

o retorno do Deputado Weliton Prado, é importante esclarecermos isso neste

microfone, porque ele estava ausente nesses dias e não acompanhou as últimas

manifestações.

Dando prosseguimento, também com essa capacidade de ouvir o povo, V. Exa., o

Deputado Ademir Lucas e este Deputado Carlin Moura, fizemos uma importante

reunião com o Presidente Alberto Pinto Coelho. Tal reunião contou com a presença

da Prefeita Marília Campos, dos Juízes da Comarca de Contagem, dos Promotores,

dos advogados, da Ordem dos Advogados do Brasil, de todos os Vereadores de

Contagem, e nela assumimos o compromisso de lutar pela emenda no Orçamento a

favor da construção do Fórum de Contagem. É uma luta que vem de muitos anos e

contou até com o compromisso do Desembargador Sérgio Resende, Presidente do

Tribunal de Justiça, para iniciar a construção do Fórum de Contagem já em 2010. O
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fórum dessa cidade está obsoleto, foi construído na década de 40, e a Prefeitura já

disponibilizou uma grande área física para a sua construção. Essa é uma das

comarcas que mais arrecadam nas varas de Fazenda Pública, portanto é uma

comarca superavitária. Mas, para que os advogados e as pessoas transitem no

fórum, um tem que sair para o outro entrar, de tão apertado que ele está. Com esse

movimento feito por V. Exa., Deputado Durval Ângelo, e reunindo todas as forças de

Contagem, conseguimos abrir uma janela na lei orçamentária que será votada agora

para dar início às obras de construção do fórum de Contagem. Essa atitude do

Deputado Durval Ângelo mostra que os interesses da cidade de Contagem estão

acima de qualquer interesse partidário. Os Deputados e as lideranças de Contagem

juntamos forças para a construção desse fórum, que estará contemplada na lei

orçamentária.

Quero mostrar também, Deputado Durval Ângelo, a importância de que este Poder

escute o povo com o exemplo de um movimento que também começou no início

deste ano, com o Prefeito Humberto, de Belo Oriente, e seus Vereadores, em cuja

companhia procuramos o Desembargador Sérgio Resende para garantir a instalação

da Comarca de Belo Oriente, que também foi contemplada na lei orçamentária por

emenda de minha autoria e da Deputada Cecília Ferramenta. Essa comarca foi criada

há mais de 15 anos, e o Prefeito Humberto, recentemente eleito, já colocou à

disposição a sede física e já disponibilizou o local para a Delegacia de Polícia. Agora,

abrimos uma janela para que possamos instalar imediatamente a Comarca de Belo

Oriente, compromisso também do Desembargador Sérgio Resende, tendo em vista

que é uma das cidades que mais cresce em Minas Gerais, é a sede da Cenibra, é

uma cidade que tem muitos trabalhadores, mas, infelizmente, o deslocamento

obrigatório para a cidade de Açucena traz grande transtorno para o povo e para os

advogados, até porque que não há sequer uma linha regular ligando uma cidade à

outra. Mas a instalação dessa comarca de Belo Oriente também foi contemplada na

lei orçamentária que vai ser aprovada agora. Assim, temos grandes conquistas: a

instalação da Comarca de Belo Oriente, a construção do fórum de Contagem e o

retorno dos profissionais Agentes Penitenciários de Minas Gerais. Quero registrar

ainda que comungo com o pensamento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que, de
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forma brilhante, tem mostrado que Minas insiste em não cumprir no seu orçamento a

Emenda à Constituição no 29; ao invés de aplicar 12%, Minas Gerais vem aplicando

menos de 7% no SUS. Isso é muito grave. Também apontamos, durante a discussão

da lei orçamentária, a política remuneratória para os servidores públicos, que mais

uma vez não está contemplada, já que o governo do Estado de Minas Gerais prefere

adotar uma política de abono e de gratificação de desempenho, deixando de

assegurar o plano de carreira aprovado nesta Casa em 2005. Assim, mais uma vez, a

lei orçamentária não contempla essa rubrica. Para finalizar, parabenizo os Deputados

Durval Ângelo e Ademir Lucas por essa importante união a favor da cidade de

Contagem, pela construção desse fórum. Teremos de nos ausentar agora, pois

vamos participar de uma reunião na Prefeitura de Contagem, mas certamente aqui

voltaremos para votar a lei orçamentária para 2010, comprometendo-nos com os

Agentes Penitenciários de que, apesar de estarmos em recesso, estaremos atentos

na defesa do direito de vocês, até porque o direito dos trabalhadores é sempre muito

sagrado, e dele não abrimos mão. Parabéns, Deputado Durval Ângelo, pela

importante iniciativa de V. Exa.

O Deputado Durval Ângelo* - Deputados Carlin Moura e Ademir Lucas, acho que

nossa emenda é uma demonstração clara de que, diante dos interesses populares,

as divergências ideológicas são questões menores. Gostaria de registrar a luta da

Prefeita de Contagem, Marília Campos, pela instalação do fórum e a mobilização da

diretoria do fórum, dos Juízes e Promotores. Gostaria também de registrar a

participação das entidades de classe, do CDL, da Associação Comercial e Industrial

de Contagem, a presença firme da OAB e da Defensoria Pública do Município, de

associações, sindicatos, Secretários Municipais, e uma presença muito especial da

Câmara Municipal de Contagem. Não tínhamos 150 lideranças isoladas, conversando

com o Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho, mas tínhamos as forças vivas do

Município de Contagem. A sociedade civil organizada de braços dados com o poder

público. Essa mobilização, essa simbiose tão viva e dinâmica só pode resultar no

sucesso. Gostaria de deixar bem claro que, caso o Tribunal de Justiça oriente o

governo do Estado a vetar a emenda de construção da nova sede do Poder Judiciário

em Contagem, o veto será derrubado neste Legislativo. É um desgaste, um confronto
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desnecessário. Melhor seria que o Tribunal tomasse medidas práticas para agilizar a

construção desse fórum. O fórum de Contagem foi construído quando tínhamos só

uma vara no Município, e não foi construído para ser fórum, mas um mercadinho para

vender produtos populares, como pepino, quiabo, chuchu, couve, taioba, e acabou se

transformando na sede da Justiça do Município de Contagem, a qual se encontra

dividida em cinco endereços distantes, acarretando dificuldades para os

juridiscionados e advogados que militam na comarca. Portanto, é uma necessidade.

Parabenizo os Deputados Carlin e o Ademir por essa união de esforços para lutarmos

juntos pela construção da nova sede da Justiça.

Aproveito para convidar o Deputado Weliton Prado a comparecer neste Plenário.

Encerrarei meu pronunciamento e tenho certeza de que ele dará continuação.

Na situação em que estamos, teríamos que ter a suspensão da reunião, mas, como

fiz a troca com o Deputado Sargento Rodrigues, e como é importante ouvi-lo,

principalmente por estar andando por aí com tanto livro grosso e códigos, terá muita

coisa boa para falar.

Um abraço a todos, feliz Natal ao Presidente da Assembleia, à Mesa, aos

Deputados, à imprensa, aos servidores do Poder Legislativo, aos combatentes

Agentes Penitenciários. Um feliz Natal e um ano novo cheio de vida e de alegria para

todos.

Vamos a Contagem para participar da reunião com a Marília Campos, e

acreditamos que, como os Deputados Sargento Rodrigues e Weliton Prado falarão

por uma hora cada um, em cerca de 1h20min estaremos de volta.

Muito obrigado, muita força, e que o Orçamento seja executado e colocado em

prática, não seja uma peça de ficção em mãos do governo.

O Sr. Presidente (Deputado Gilberto Abramo) - Com a palavra, para discutir, o

Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, público

que nos assiste pela TV Assembleia, queremos também registrar, mais uma vez, a

presença dos nossos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas

Gerais. Cumprimentando o Sr. Ronan, Agente Penitenciário e Presidente do

sindicato, cumprimento também os Agentes Penitenciários contratados e efetivos do
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Estado de Minas Gerais. A luta é sempre marcada por muitos percalços. Ao lembrar

dessa palavra que está impregnada na atividade deste parlamentar, lembro-me do

grande jurista alemão Rudolf Von Ihering, em sua obra “A Luta pelo Direito”. Deixo

aqui apenas uma frase que ficou marcada quando Rudolf Von Ihering, durante a

primavera de 1872, discursou para uma plateia seleta. Desse discurso nasceu a sua

obra, que, acredito, especialmente para os servidores públicos deveria ser o livro de

cabeceira, um livro que faz pulsar os nossos corações, a nossa vontade e

determinação por lutar por dias melhores.

Sabendo e sendo conhecedor de que o homem não vive sem esperança e que essa

esperança deve sempre nortear a sua vida, Rudolf Von Ihering estava muito inspirado

quando discursou naquela primavera, durante o encontro que teve. Ele proferiu a

seguinte frase, que ficará eternamente na minha memória: “O homem, quando abdica

do seu direito, abdica da sua própria condição moral; e, quando luta pelo seu direito,

num sentido maior, luta pelo direito de toda a humanidade”.

Nenhuma conquista da humanidade foi alcançada sem luta; em todos os registros

históricos da humanidade, nas revoluções inglesa e francesa, nas conjurações que

ocorreram neste imenso Brasil continental, especialmente na Inconfidência Mineira. O

Poder Legislativo tem este prédio como Palácio da Inconfidência, inspirado na própria

luta dos Inconfidentes. Certamente Ihering tinha razão.

Hoje, nesta tribuna, vários parlamentares fizeram intervenções no sentido de

respeitar o direito. O direito não é apenas a exigência do cumprimento da lei, mas

uma luta constante para que ele seja construído ao longo do tempo. Podem ter a

certeza e a convicção disso. Quando caminhamos em direção à Praça da Liberdade,

em 13/6/97, em luta por melhores salários e condições de trabalho para os policiais

civis, militares e bombeiros, naquela época já com a presença dos Agentes

Penitenciários, percebi o tamanho e a dimensão do que é travar uma luta nesse

sentido.

Cumprimento os nossos Agentes Penitenciários dizendo e reafirmando o trecho da

fala de Rudolf Von Ihering: a luta de vocês ficará marcada nos anais desta Casa.

Vários Deputados tiveram de ocupar esta tribuna, por vários dias, para nos lembrar

dos senhores, de forma positiva, como trabalhadores e trabalhadoras, homens e
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mulheres que estavam apenas lutando por seus direitos. Vejo que, na data de hoje,

18/12/2009, a luta dos senhores vem sendo coroada de êxito. Sabemos que os

percalços são muitos, mas temos a convicção de que, após a reunião que tivemos

hoje, na Sala da Presidência, sob a condução do nosso Presidente, Deputado Alberto

Pinto Coelho, com a participação do Deputado Mauri Torres, Líder do Governo, e de

vários Deputados de diversos partidos desta Casa, com a presença deste Deputado,

que hoje ocupa o cargo de 3º-Secretário da Mesa da Assembleia, pela firmeza e pelo

pulso forte do Secretário Danilo de Castro, que nos tranquilizou, encerraremos a

discussão do projeto que trata do Orçamento para 2010, e o compromisso será

cumprido pela Secretaria de Administração Penitenciária de Minas Gerais. Portanto

rendo aqui nossos cumprimentos aos Agentes Penitenciários.

Sr. Presidente, estava evitando novamente tratar deste assunto nesta tribuna, por já

tê-lo feito por meio de entrevista na Rádio Itatiaia, com o jornalista Eduardo Costa, e o

repórter Sapia, da TV Bandeirantes, que fica na Raja Gabáglia, onde estivemos

ontem. Como tenho o fardo pesado, Deputado Doutor Ronaldo, de carregar aqui as

aspirações e as lutas dos servidores públicos deste Estado e, com grande enfoque,

dos servidores da segurança pública, não poderia deixar de ocupar a tribuna para

dizer, Deputado Carlos Pimenta, que infelizmente, mais uma vez, o Comando da

Polícia Militar permite que erros gravíssimos ocorram com as promoções de seus

integrantes. No dia 25 de dezembro, teremos promoções de oficiais e praças na

Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Deputado Carlos

Pimenta, recebi dezenas de “e-mails” após a entrevista ontem, na TV Bandeirantes,

relatando o sofrimento, a angústia e, para que não dizer?, o desânimo de vários

oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, extremamente magoados e tristes. Ao

longo de suas carreiras, vêm realizando excelente trabalho, combatendo crime e

sendo preteridos nas suas promoções. Alguns, Deputado Carlos Pimenta, esperaram

sete anos no posto de 1º-Tenente para serem promovidos ao posto de Capitão, nas

ruas, prestando serviço dentro de viatura, na área operacional, atendendo e

assistindo à população de tarde, de noite e de madrugada, com frio, chuva e sereno,

enfrentando crime e trocando tiros com bandidos em defesa da nossa sociedade.

Pasmem, senhores e senhoras! Como prêmio que deveriam receber, promoveram 26
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1ºs-Tenentes a Capitães, mas hoje um oficial Primeiro-Tenente, lotado no 16º

Batalhão, classificado em 3º lugar para a promoção, ficou de fora das promoções.

Ouvi o relato desse oficial, que me disse o seguinte: “Deputado, já sou bacharel em

Direito e me dá agonia e tristeza saber que até poderia ter optado em prestar outros

concursos públicos para Promotor, Defensor Público, Delegado ou Procurador”;

porém ele preferiu ser Oficial da Polícia Militar e seguir carreira. Hoje ele e sua família

estão desolados. Ele chegou a comprar as insígnias de Capitão para ser coroado no

dia 25, que é a data das promoções da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros

Militar.

Fico triste, pois servi nessa instituição durante 15 anos e sei bem como isso

funciona, quem é quem dentro do processo. Não se pode preterir um oficial que está

dentro de uma viatura, atendendo à população todos os dias em turnos de serviço,

Deputada Maria Tereza Lara. Nós, policiais, só sabemos a hora que iniciamos o

nosso trabalho, porque muitas ocorrências são de grande complexidade. Eles

costumam ficar 5, 10, 15, 20, 30, 40 horas em uma única ocorrência policial. Digo

isso, porque tive essa experiência. Não podíamos parar na sequência do ato da

diligência policial, para que o criminoso não pudesse empreender fuga. Às vezes

continuávamos aquela atividade em uma única ocorrência por 30 ou 40 horas. A

minha tristeza é saber que temos um Comandante-Geral da Polícia Militar novo e

que, aliás, é meu contemporâneo de Batalhão de Choque, período em que servimos

juntos nas Companhias Rotam no período de 1988 a 1993. Naquela época, eu era

Sargento ou comandava a viatura Rotam.

No entanto um Comandante com formação acadêmica respeitada e mestrado

representa uma enorme esperança dentro da instituição. Por essa razão este meu

primeiro apelo vai para o Cel. Renato Vieira de Souza, atual Comandante-Geral da

Polícia Militar de Minas Gerais. Ele sabe exatamente do que estou falando, como

também o que é estar nas ruas, patrulhando debaixo de chuva, de sol e de frio,

enfrentando todas as intempéries. Afinal, aquele que está na burocracia não enfrenta

troca de tiros, já que não tem isso dentro do quartel, não tem poeira, sol nem chuva,

não sofre sindicâncias nem inquéritos. Ele não vem aqui para ser sabatinado na

Comissão de Direitos Humanos, porque não tem tête-à-tête, não é fiscalizado de
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forma exagerada nem precipitada pelo Ministério Público, como ocorreu com os

militares de Itaobim, onde a precipitação de uma Promotora levou sete pais de família

à prisão sob acusação de crime de tortura, e até hoje entendo que isso não ocorreu -

ou melhor, sob ameaça de uma testemunha de um crime de tortura. Portanto as

pessoas que estão na burocracia da polícia não sofrem intempéries.

Com todo o respeito que tenho pelos meus companheiros que servem na

administração, digo que, se existir alguma prioridade nas promoções, ela deveria ser

de quem está nas ruas. Não há outra prioridade a ser pesada com peso maior na

balança do que essa, porque quem carrega o piano são aqueles que estão nas ruas.

Quem de fato presta cotidianamente serviço de segurança pública é aquele que está

nas ruas.

O 3º lugar da turma do ano base de 2000 foi preterido na promoção de Capitão.

O 13º e o 14º, analisei as fichas dos três Oficiais, três 1ºs-Tenentes, nenhum tipo de

punição, nenhum arranhão. E aí perguntamos: “por que foram preteridos?”. Foram

preteridos porque, muitas vezes, não se submeteram aos caprichos do seu

Comandante nem ao cumprimento de ordens às vezes ilegais. Não foram para a

ficha, porque, se isso ocorresse, seria fácil ir ao Judiciário pleitear a correção.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado Sargento Rodrigues,

aproveito a oportunidade para cumprimentá-lo pelo seu brilhante trabalho nesta Casa,

desde a legislatura passada, quando convivemos sempre na defesa dos profissionais

de segurança. Este ano, aqui estão os Agentes Penitenciários. O Deputado Sargento

Rodrigues foi um dos que realmente fizeram uma defesa intransigente dos Agentes

Penitenciários. Como Vice-Presidente da Comissão de Segurança Pública,

cumprimento-o pelo seu trabalho, seu dinamismo, seu compromisso e sua

independência, ao fazer análise e discutir assunto que V. Exa. conhece tão bem, não

só pelos estudos como por sua experiência de vida.

Nesta Casa, V. Exa. tem dado grande contribuição no debate sobre a questão da

segurança pública, sobretudo no que tange aos profissionais de segurança. Desejo

que V. Exa. continue com esse trabalho no próximo ano, contribuindo para que

avancemos neste Estado, construindo uma cultura da paz, a partir da superação dos

conflitos. Não supõe a cultura da paz que tudo seja tranquilo; pelo contrário, é preciso
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que, a partir dos conflitos, achemos a saída, para que prevaleça a justiça e a

legislação seja cumprida. Talvez possamos construir uma legislação que faça

avançar os direitos tanto dos trabalhadores da segurança quanto do cidadão. O

primeiro direito que temos é exatamente o direito à vida. E a segurança garante a

vida. E é preciso garantir a vida do próprio trabalhador em segurança. Muitas vezes, o

profissional, o militar perde a própria vida no trabalho, na defesa da sociedade.

Sabemos que a PMMG é uma das mais respeitadas do País. Se há algum

problema, o que infelizmente existe em qualquer órgão, é uma exceção, e como tal

deve ser tratada. Sabemos que a instituição tem avançado muito, sobretudo em

relação à democracia, à polícia comunitária. A partir da Conferência Nacional de

Segurança Publica, estabeleceram-se princípios considerando a segurança pública

uma política de Estado, não de governos, pois estes passam.

Portanto, cumprimento o Deputado Sargento Rodrigues por sua brilhante atuação

na área de segurança pública.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço a V. Exa., que esteve conosco desde o

primeiro mandato. V. Exa., como sempre, com muita lucidez, coerência e, acima de

tudo, bem concentrada no trabalho que desenvolve nesta Casa, é uma Deputada

comprometida com as causas sociais, comprometida com as cidades que representa,

uma Deputada democrática, paciente, comedida, mas comprometida, que dá enorme

contribuição a este Parlamento. Hoje é integrante da Comissão de Segurança

Pública, que tem papel relevante, principalmente na atualidade, quando segurança

pública é considerada uma prioridade.

Por mais que queiramos defender a educação e a saúde, e devemos fazê-lo,

precisamos primeiramente de segurança, até para chegar às escolas, para garantir o

direito de ir e vir. Pegamos um “gancho” na fala de V. Exa. quando defendemos as

pessoas, especialmente esses servidores que foram preteridos de forma sorrateira,

não pelo Comandante-Geral da instituição. É por isso que faço um apelo a ele, para

que o erro seja corrigido.

Existe a Comissão de Promoção de Praças - CPP - e a Comissão de Oficiais - CPO

-, que recebem influência de comandantes diretos, formando uma panelinha. Durante

a tramitação do PLC nº 53, Deputada Maria Tereza Lara, lutamos de todas as formas
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para que fosse sancionado, o que deverá ser feito hoje, amanhã ou segunda-feira

pelo Governador. Como diz V. Exa., isso é política pública de Estado. Abro um

pequeno parêntese para dizer que o Governador vem exercendo o seu mandato

considerando a segurança pública política de Estado, e não algo passageiro, de um

mandato apenas. Respeito o Governador Aécio Neves pelo brilhante trabalho nessa

área do ponto de vista “macro”, não apenas com questões pontuais.

Deputada Maria Tereza Lara, o art. 5º da Constituição da República é o norteador

do trabalho dos servidores da segurança pública. Ele estabelece que todos são iguais

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à

igualdade, à segurança e à propriedade. O “caput” desse artigo diz respeito aos

chamados direitos de primeira monta, de primeira geração, aos direitos e às garantias

fundamentais, às cláusulas pétreas, que são a base da ação policial. Quando um

policial defende uma vítima de estupro, de homicídio, está garantindo a inviolabilidade

à vida. E como dizem os grandes juristas, o maior bem jurídico tutelado é a vida,

principal objetivo da ação policial, desses servidores que patrulham as ruas de dia, à

noite e de madrugada. São esses os servidores que estamos defendendo.

Imaginem três Oficiais que poderiam ter sido promovidos, estão na linha de frente,

mas não o foram, porque seu chefe direto fez fofoca, não teve coragem de colocar na

sua ficha uma observação que seria ilegal. Mas, de forma sorrateira, atendeu a

interesses de outro apadrinhados.

É por isso que exigimos que esses administradores que compõem a CPO e a CPP

leiam e rezem a cartilha da Lei Maior, ou “lex mater”. O art. 37 é muito cristalino. As

administrações públicas direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade,

da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. É isso o que a

comissão de promoção deve considerar.

Sugiro que no próximo projeto referente ao estatuto dos militares que tramitar nesta

Casa seja transcrito o “caput” do art. 37 da Constituição da República como o

primeiro artigo do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais.

Quem sabe assim os Coronéis e os Tenentes-Coronéis poderão se reunir para falar
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em promoções observando esses princípios? Foi com esses princípios, Deputado

Gilberto Abramo, que o Supremo Tribunal Federal baixou a Súmula nº 13, que

determinou o fim do nepotismo, observando apenas o princípio da moralidade,

tamanha a força desse princípio em nosso ordenamento jurídico. E pasmem: até o

presente momento, não se encontram justificativas. Tenho aqui outro “e-mail”, e quem

me encaminhou pede encarecidamente para não ser identificado, senão será

perseguido. A chamada é: “Confidencial”. Não posso revelar quem é o oficial que me

manda. “Atinente à entrevista concedida pelo Deputado Sargento Rodrigues hoje,” -

data de ontem - “no programa ‘Minas Urgente’, da TV Bandeirantes, fineza considerar

a situação do número tal, Major PM,” - deixo aqui de citar o nome para que ele não

sofra perseguições - “número X da sua turma,” - e ele está entre os 10 primeiros -

“detentor de todos os cursos, bacharel em Direito, curso que só utilizou em prol da

instituição, possuidor de inúmeras recompensas, inclusive operacionais, exerceu

várias funções, foi figura ímpar em todos os cargos que ocupou, prestando relevantes

serviços. Seu não ingresso no quadro de acesso é tão somente antipatia, soa como

castigo e não condiz com todos os predicados que o oficial em epígrafe possui”. Ou

seja, deixou de ser promovido a Tenente-Coronel, mas havia dois Majores à

disposição do Presidente da República Itamar Franco, e não questiono a

disponibilidade, mas estavam há sete anos carregando pasta para o ex-Presidente da

República e foram promovidos a Tenentes-Coronéis. Olhem que esses dois Majores,

em épocas passadas, também furaram o olho e passaram na frente de outros

Capitães, quando foram a Major, e agora fizeram o mesmo. É claro que o Major que

está na área operacional não ficará satisfeito, porque está fazendo tudo para ser

promovido, cumprindo bem seu dever e sua missão, e acaba não conseguindo.

Tenho outro “e-mail” de Sargento que diz o seguinte: “Exmo. Sr. Deputado, boa-

tarde! Assistindo ao programa “Minas Urgente”, acompanhei a denúncia feita quanto

às promoções dos oficiais. Sou 2º-Sargento da turma de 1996 e, ao termos acesso ao

quadro de promoção de oficiais, ficamos indignados, pois infelizmente, como

podemos ver, os Sargentos inscritos até o momento estão também sendo

beneficiados pelo apadrinhamento de seus comandantes, chefes e diretores, pois a

maioria deles trabalha diretamente com seus chefes em diversas seções - motoristas,
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comandantes, etc. Infelizmente aqueles que trabalham no serviço operacional, que

realmente suam a camisa, estão prejudicados. Neste ano, concluí o Curso de

Aperfeiçoamento de Sargento no primeiro semestre. Na ocasião, enviamos ao Sr.

Deputado um documento contendo várias propostas elaboradas por uma comissão

no Curso de Aperfeiçoamento de Segurança Pública, que foi enviada também ao Sr.

Cel. Cabral. Ficamos satisfeitos com a aprovação do Projeto Lei Complementar nº 53,

em que vimos várias reivindicações da classe serem atendidas, mas, infelizmente, a

questão da furação de fila não foi resolvida e as turmas de 1995, 1996 e 1997 mais

uma vez continuarão prejudicadas”.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a nossa fala está muito bem-

fundamentada, tem intuito de fazer um apelo ao Comandante-Geral da Polícia Militar,

ao Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar, porque teremos logo adiante, daqui a

pouquinho, mais um quadro em face da sanção do Projeto de Lei Complementar nº

53 pelo Governador, que poderá ocorrer hoje ou na segunda-feira. Não deixe esses

Oficiais e esses praças serem preteridos novamente. Faça justiça. Sei que o Cel.

Renato Vieira de Souza trabalha com esse objetivo.

Quero deixar claro, Sr. Presidente, que tivemos aqui uma excelente experiência

quando da votação do Projeto de Lei Complementar nº 53, em cuja aprovação o Cel.

Renato Vieira teve participação brilhante. Tenho a certeza de que neste momento - e

certamente alguns dos seus assessores estão me acompanhando pela TV

Assembleia ou, quem sabe?, até ele mesmo - está entendendo que estamos

cumprindo o nosso papel de legítimo representante desse segmento, de dar a voz a

essa classe, de chegar a esta tribuna e dizer que eles estão indignados, estão se

sentindo preteridos e, acima de tudo, desolados porque não obtiveram suas

promoções: Tenentes que deveriam ir a Capitães, Capitães que deveriam ser

promovidos a Majores, Majores que deveriam ir a Tenentes-Coronéis. Pessoas que

estão na rua o tempo todo, trabalhando, dando o melhor de sua atuação, foram

preteridas nessas promoções.

Faço um apelo desta tribuna, como fiz na Rádio Itatiaia e na TV Bandeirantes, ao

Cel. Renato Vieira de Souza, que merece minha confiança e esperança de dias muito

melhores dentro da PMMG, por ser uma pessoa de perfil progressista, democrático,
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que saberá entender o apelo deste Deputado. Faço-lhe, mais uma vez, esse apelo,

para que ele, de fato, corrija as injustiças, chame esses Oficiais, que se certifique da

ficha de cada um e verifique por que foram preteridos. Tenho a certeza de que

corrigirá essas injustiças. Caso isso não ocorra, de forma comedida, da forma como

queremos tratar, com certeza no retorno dos nossos trabalhos, Deputado Ronaldo

João, faremos uma audiência pública na Comissão de Administração Pública. Aí, sim,

traremos os próprios Oficiais prejudicados para, em audiência pública, tratar de suas

promoções, para que a lei seja cumprida, para que os atos sejam fundamentados,

que se aponte a finalidade, que sejam motivados, mas dentro dos principios

constitucionais que listamos aqui um a um, previstos no art. 37 da Constituição da

República.

Por último, Sr. Presidente, quero publicamente, mais uma vez - porque o farei na

declaração de voto -, agradecer ao Governador Aécio Neves e ao Prof. Anastasia a

aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 53. Nesse projeto tivemos

oportunidade de “emplacar” 21 emendas e subemendas, que trouxeram inúmeros

benefícios para os policiais e bombeiros militares de Minas Gerais.

Neste momento, já encerrando os trabalhos na Assembleia, faço um agradecimento

especial ao Governador Aécio Neves e ao Prof. Anastasia pelo apoio e pela atenção

que têm tido com os projetos que dizem respeito à segurança pública de Minas

Gerais. Quero agradecer o envio da proposta de emenda à Constituição que garante

a carreira jurídica aos Delegados de Polícia de Minas Gerais. Tenho a certeza de que

até o próximo ano, Deputado Doutor Ronaldo, quem sabe?, o Governador terá uma

outra notícia sobre suas pretensões políticas. Estaremos aqui torcendo para que o

Governador Aécio Neves consiga de fato e de direito nos representar em plano maior,

o Planalto Central, que é o seu lugar e o lugar aonde ele tem de chegar, porque esse

é o desejo da maioria esmagadora dos mineiros. Tenho a certeza de que teremos,

até a virada do ano, já no início do próximo ano, notícias favoráveis sobre esse

aspecto. Parabéns ao Governador Aécio Neves; parabéns ao Prof. Anastasia, que

têm acolhido e tido sensibilidade com os servidores da área de segurança. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado Weliton
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Prado.

O Deputado Weliton Prado* - É pena que terei apenas uma hora para fazer

considerações relacionadas com o Orçamento do Estado, porque, praticamente

nestes sete anos de governo Aécio, se prometeu tanta coisa. Prometeu-se tanta coisa

no primeiro governo. E agora, na campanha pela reeleição, no programa de governo

na televisão, disse que era compromisso, que realmente iria sair do papel, e,

infelizmente, essas ações prometidas não se tornam realidade. Então, apenas em

uma hora não dá para debater o Orçamento, se se lembrar de todas as promessas.

Tudo que foi prometido não foi cumprido, não houve responsabilidade com o povo,

com quem confiou nessa administração, principalmente na área social. E aí posso

citar as áreas do esporte, da segurança pública. Esta está um caos.

O aumento da criminalidade, da violência é assustador. Só em Uberlândia, mais de

140 crimes violentos, significando um crescimento de mais de 70%. Também na área

da saúde. Não sou eu que estou falando, são dados oficiais: “Minas tem o segundo

menor gasto com a saúde, não se cumpre a Emenda 29, não se aplica o que manda

a Constituição na área da saúde, não se valorizam os servidores públicos”.

Encontram-se aqui, de forma honrada, os Agentes Penitenciários, que sabem muito

bem disso, que recebem realmente uma miséria. Os servidores do nosso Estado

recebem um salário de fome, e não há justificativa. De 2003 até agora, quanto

aumentou o Orçamento? O Orçamento passou de 17 bilhões para, no próximo ano,

mais de 41 bilhões. Aumentou mais que três vezes, e pergunto: o salário dos

servidores acompanhou o crescimento do Orçamento do Estado? Não acompanhou.

Os servidores administrativos da Polícia Civil estão recebendo menos que um salário

mínimo. Olhem a situação da educação, de que muito se fala. A juventude estava no

programa de governo. Foi compromisso do Governador ser a juventude e a educação

prioridades, que haveria escola de tempo integral, que haveria escolas com cursos

profissionalizantes, iria garantir a descentralização da Uemg em todas as regiões do

Estado, com cursos gratuitos para a juventude. Isso saiu do papel? Não saiu nada do

papel. O que está previsto no Orçamento para o próximo ano são praticamente

migalhas. Agora, para fazer divulgação tem dinheiro de sobra. São rios de dinheiro

para fazer divulgação, para mostrar a nova Cidade Administrativa, o Centro
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Administrativo. Para isso tem dinheiro sobrando, dinheiro a rodo; são milhões,

bilhões, não há problema, não falta dinheiro. Agora, nada na hora de fazer para o

povo, para aquelas pessoas que realmente mais precisam, na hora de investir na

segurança pública, de verdade, no ser humano, na hora de pagar o auxílio-

periculosidade aos Agentes Penitenciários, aos policiais civis e militares, ao Corpo de

Bombeiros, aos agentes socioeducativos; pagar o auxílio-periculosidade para cumprir

a legislação, para cumprir a Constituição, que obriga o Estado a pagar o auxílio. Se

as atividades de policial militar, policial civil e Agente Penitenciário não forem de risco,

gostaria que o Governador me mostrasse qual é a profissão de risco. Mais de 100

policiais morreram em trabalho. Neste ano, já morreram mais de sete Agentes

Penitenciários, defendendo o povo e o Estado. Eles deram suas vidas, mas

infelizmente não são valorizados. Então temos de ter a coragem de colocar o dedo na

ferida e discutir o Orçamento, sim. Em apenas uma hora não dá para fazer isso. Seria

preciso que mais Deputados estivessem aqui para acompanhar essa questão. Temos

de fazer uma discussão aberta, temos de aprovar emendas que realmente garantam

que o Orçamento seja social e atenda à demanda das classes mais sofridas do nosso

Estado, mas infelizmente isso não acontece. As regiões mais pobres do Estado, ou

seja, o Norte de Minas, o Vale do Mucuri e o Vale do Jequitinhonha são as que

menos recebem recursos. O Alto Paranaíba - e como exemplo cito Paracatu - é a

região que recebe, proporcionalmente, menos recursos entre todas as regiões do

Estado. Isso realmente é injusto. Não há uma distribuição justa do orçamento do

Estado na área social, e não se faz justiça também com os servidores públicos, que

tocam a máquina do Estado. Realmente, quando vemos algumas coisas, precisamos

falar. Por exemplo, na área da saúde, a situação é de indignar, porque o governo

camufla, pega gastos com a Copasa e joga na saúde, como se tivesse investindo em

saneamento. Mas isso não é investimento na área da saúde. Busca-se fazer um jogo

de números para tentar dizer que aplica os 12% na saúde. No entanto, destina para a

Copasa quase R$1.000.000.000,00. Mas a Copasa já cobra, e caro, pelo valor da

água. É engraçado! Algo me veio à mente agora: este ano foi o único que não houve

aumento no valor da conta da água, graças a uma representação que fizemos no

Ministério Público. Conseguimos impedir na Justiça o aumento do valor da água da
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Copasa, que tentou recorrer no STJ, mas perdeu, assim como perdeu também no

Tribunal de Justiça. Isso representou uma economia para o povo de cerca de

R$20.000.000,00 por mês. Se fizermos as contas, veremos que foram economizados

cerca de R$240.000.000,00 no ano. E pasmem, vemos que o governo tira recursos e

aplica R$800.000.000,00 na Copasa. Há até mesmo acionistas estrangeiros

investindo na Copasa o dinheiro do povo. E ela ainda cobra muito caro pela água; é

uma das tarifas mais caras do Brasil. Costumo dizer que a água da Copasa tem preço

de vinho. Além dela cobrar um valor exorbitante pela água e pelo tratamento do

esgoto, às vezes não presta o serviço. Então gostaria de obter uma justificativa. Será

transferido recurso do orçamento para a Copasa, além de recursos do PAC, do

governo federal, que investe no saneamento. Então, por que a Copasa cobra pelo

tratamento de esgoto, até mesmo em muitas cidades onde esse serviço nem é

prestado? Preciso de uma justificativa. Apresentem-me os dados, os números. Por

que há previsão de recursos para a Copasa no orçamento, para o saneamento,

dizendo que é para a área da saúde? Por que a Copasa recebe tanto dinheiro do

governo federal, dinheiro do PAC, para fazer saneamento? Por que a Copasa cobra

pelo tratamento do esgoto? Por que joga tudo isso para o povo pagar?

Realmente essa conta não fecha, e não há como fechar. Para começar, em muitas

cidades ela cobra, mas não presta o serviço, e joga o esgoto nos rios. A Copasa é

uma das empresas que mais poluem o meio ambiente no Estado. Entramos com

dezenas e dezenas de ações junto ao Ministério, que estão resultando em ações na

Justiça e revertendo em favor do povo. Em Montes claros já ganhamos uma ação.

Gostaria de parabenizar o Ministério Público e o Poder Judiciário de Montes Claros,

pela devolução de um terço à população do valor da conta de água e esgoto, com a

redução também do valor da conta. A Copasa não aceitou e recorreu junto ao

Tribunal de Justiça - está aqui, em segunda instância. Então ainda acompanharemos

essa situação.

São coisas que não têm realmente como explicar: a Copasa receber dinheiro do

Orçamento falando que é para aplicação na área de saúde, mas é para o

saneamento. Recebe dinheiro do governo federal, do PAC, e ainda cobra pelo

saneamento, e, em muitos casos, ainda não presta o serviço. Realmente é de
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indignar. Mas, se avaliarmos bem, não é só a área da saúde, mas também a

educação, a segurança pública, que é uma área melindrosa. Hoje uma das maiores

preocupações da população é a segurança pública. A criminalidade, a violência vêm

aumentando de forma assustadora. Os policiais civis e militares fazem das tripas

coração, dedicam-se ao máximo, mas infelizmente não têm como combater a

criminalidade desse jeito. Em muitas cidades, faltam viaturas, equipamentos - e às

vezes até papel higiênico, se não houver apoio do poder público municipal, não tem.

Portanto faltam as mínimas condições. Não é aprovado nesta Casa, há muito tempo,

um projeto do Deputado Sargento Rodrigues que cria o fundo estadual de segurança

pública. As verbas destinadas à área de segurança pública devem ser utilizadas na

segurança pública, e não ir para o caixa único, como está na peça orçamentária. Os

recursos que o povo paga na área de segurança pública estão indo para a segurança

pública? Não. Então estão indo para onde? Para o caixa único do Estado. Esse

realmente é um outro ponto no qual nós temos de bater a mão, pressionar. É preciso

haver gestão da população para que possamos aprovar esse projeto nesta

Assembleia Legislativa. Todos os recursos arrecadados na segurança precisam ser

investidos na segurança, porque isso garantirá a autonomia e a independência das

forças de segurança pelo menos no interior. Assim, teremos as forças de segurança -

Polícias Civil e Militar - em condições de, pelo menos, se equipar ou ainda resolver

alguns problemas de reparo nas viaturas, colocar combustível e fazer as

manutenções necessários. Mas infelizmente esse projeto não é aprovado, não

aprofundamos essa discussão. A segurança pública é realmente uma grande

preocupação da população. Os índices de criminalidade têm aumentado de forma

assustadora. Por exemplo, só a cidade de Uberlândia teve mais de 140 mortes,

crimes violentíssimos que realmente não têm uma resposta por parte da população.

Agora eu pergunto: e o salário dos policiais? Infelizmente não há boa vontade para

garantir um reajuste com dignidade para o conjunto dos servidores, para os policiais,

os Agentes Penitenciários, os servidores administrativos, os Fiscais, os servidores do

Poder Judiciário, que estão se mobilizando, pressionando, cumprindo o seu papel de

ajudar o Estado a crescer e desenvolver. Mas infelizmente, é só uma mão, é venha a

nós, mas ao vosso reino, nada. Um exemplo claro é o Centro Administrativo, em que,
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afinal das contas, serão investidos quase R$3.000.000.000,00. Trata-se de muito

dinheiro e que daria para fazer muitas coisas, para transformar a vida de muita gente

no nosso Estado. Infelizmente isso não é prioridade

Quanto ao Poupança-Escola, esse é fictício, um programa que era para a

juventude. A cada ano, o estudante receberia o valor que, depois de terminar o

ensino médio, poderia ajuntar para pagar a universidade. Mas isso é virtual, é fictício,

pois acontece em apenas algumas cidades minguadas no Estado. No entanto o

Estado passa isso como se fosse uma realidade em todo o Estado de Minas Gerais.

Porém não é verdade, e ele pega uma meia dúzia de escolas e faz a divulgação em

todos os canais de TV, em toda a imprensa, como se fosse essa a realidade do nosso

Estado. Mas isso é uma falcatrua, porque não existe esse programa, de fato, para a

juventude do nosso Estado. Os cursos profissionalizante também não existem. Vejam

a Escola Américo Renê Giannetti, onde há pequenos cursos. Antigamente havia

cursos gratuitos. Ela formou muitos jovens que se prepararam para o mercado de

trabalho. Infelizmente, hoje só está no papel e na divulgação oficial do governo, ou

seja, não é um programa factível, de fato, real e verdadeiro. Realmente, temos de

usar de muita sinceridade, falar a verdade às pessoas e tomar muito cuidado ao

prometer. Quando se promete algo, tem-se de cumprir. Aliás, foi prometido aos

Agentes Penitenciários que iríamos solucionar e resolver o problema deles, e

esperamos que a publicação seja feita na internet até o final da tarde. Entretanto, se

não tivessem “engrossado o caldo” aqui, isto é, se não tivessem pressionado - e

gostaria de parabenizar a bancada por isso, o Bloco PT-PCdoB -, infelizmente não

haveria o encaminhamento para resolver a situação dos Agentes. É desse jeito.

Costumo falar que, se não colocamos a boca no trombone, não brigamos, não

pressionamos, não nos mobilizamos nem participamos, não conseguimos resolver

nada. Não adianta. Primeiro é uma briga muito grande para aprovar uma lei, depois

uma briga maior ainda para que a lei seja cumprida. É preciso ficar de cima todo dia,

fazer e refazer o compromisso de novo, e, se, ainda assim, ele não for cumprido,

voltamos a pressionar e a mobilizar. Se não for desse jeito, não sai nada, e os

Agentes Penitenciários sabem muito bem disso. Quantos dias, semanas e meses

vocês passaram dentro da Assembleia? Foram dois meses, numa luta diária, por
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terem sido injustiçados, perseguidos e humilhados. Infelizmente, o governo retarda

muito as suas ações. Assim, se não houver pressão e obstrução, as coisas não

acontecem.

Publicamente, gostaria de reconhecer o trabalho do Bloco PT-PCdoB-PMDB e de

outros tantos parlamentares desta Casa que contribuíram para a defesa, para fazer

justiça aos Agentes Penitenciários. Foi muito injusto, desumano, o que aconteceu

com vocês. Uma demissão sumária, sem direito a defesa. Por várias vezes falei aqui

que isso não aconteceu nem no período de exceção, nem durante a ditadura militar

aconteceu de o cidadão ser excluído de forma tão desumana e maldosa. O pior foi

terem feito o compromisso conosco e o compromisso não ser cumprido. É um

desrespeito com a Assembleia Legislativa. Diante disso, como os senhores podem

ver, só a luta dá resultado. O Parlamento é igual ao feijão, funciona na pressão e na

mobilização. Esperamos que essa situação dos Agentes Penitenciários seja resolvida

de uma vez por todas.

Para provar que realmente a luta vale a pena, é por isso que insisto na discussão

do Orçamento. É como se fosse um namoro. Primeiro você namora, depois vem o

noivado, o casamento e a família. Demora para chegar do namoro até a família.

Alguns já constituem a família antes mesmo do namoro, mas normalmente demora

um certo período para se constituir a família, com os filhos. As coisas demoram, elas

não acontecem da noite para o dia. É um processo: namoro, noivado, casamento,

família, filhos; demora, mas não quer dizer que não vai acontecer. Não é porque o

problema não foi resolvido hoje, uma luta de muito tempo, que não iremos conseguir

resolvê-lo.

Não podemos abaixar a cabeça. Temos de acreditar, como acreditamos em nossa

luta pela redução da tarifa de energia da Cemig. Muitos duvidaram e disseram que a

conta de luz, em 57 anos, nunca tinha sido reduzida. Nunca aconteceu de diminuir a

conta de luz em nosso Estado. Realmente, fizemos uma grande campanha e uma

grande mobilização com os movimentos sociais, com as entidades e com as Igrejas e

demos prosseguimento à campanha do finado D. Luciano, que foi Presidente da

CNBB. D. Luciano defendia uma revisão humanitária da conta de luz. Muitas pessoas

o procuraram para isso, e ele faleceu defendendo essa bandeira, essa luta. Demos
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prosseguimento à campanha dele, colhendo mais de meio milhão de assinaturas e

fazendo uma grande mobilização em todo o Estado de Minas Gerais, com uma

grande participação popular. Fizemos uma das maiores audiências públicas de toda

história da Aneel, com uma grande mobilização.

Conseguimos provar várias irregularidades na planilha de custo da Cemig, como o

fato de trocarem uma lâmpada por ano de cada três postes. Quer dizer que, em três

anos, se trocam as lâmpadas de todos os postes do Estado inteiro. Isso acontece?

Pergunto a você que está assistindo se, em três anos, trocam-se as lâmpadas de

todos os postes da porta da sua casa, do seu bairro, da sua cidade, do Estado inteiro.

Isso realmente não acontece. Provamos várias outras irregularidades, como a perda

de energia, os gastos oficiais com publicidade.

Com mobilização popular, com apoio muito grande, até dos Deputados desta Casa,

conseguimos uma redução histórica: pela primeira vez, no ano passado, a conta de

luz se reduziu em 17%. Ninguém acreditava que essa redução seria possível, mas

conseguimos. Da mesma maneira, muitos duvidavam que conseguíssemos acabar

com a taxa de incêndio. Entretanto, as residências hoje já não a pagam em nosso

Estado. Conseguimos acabar também com a taxa para chamar a polícia, com a taxa

para fazer o boletim de ocorrência, e conseguimos, neste ano, impedir o aumento do

valor da água da Copasa. Foi o primeiro ano que não houve aumento da conta de

água em nosso Estado, a primeira vez na história que o valor da água não aumentou,

pois conseguimos barrá-lo na Justiça.

Realmente, precisamos acreditar. Às vezes, até para constituir família, para o

casamento, demoramos um certo tempo. O nosso mandato é desse jeito: pegamos

uma bandeira e vamos até o final. Por isso tenho muita esperança e muita

perspectiva de, no futuro, votarmos um Orçamento que realmente seja cumprido,

tenho a esperança de que seja respeitado pelo governo o que aprovarmos aqui, que

os recursos realmente cheguem às áreas da saúde e da educação e cheguem para

garantir a valorização dos servidores e para cumprir o plano de governo, esperamos

que seja cumprido o que o Governador prometeu na campanha. Mas, infelizmente,

essas coisas não vêm acontecendo. Falei e provo: já dei vários exemplos, como o

Poupança-Escola, os cursos técnicos profissionalizantes para a juventude, a Uemg
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descentralizada com cursos gratuitos em todas as regiões do Estado - no Sul de

Minas, na Zona da Mata, no Triângulo, no Noroeste, aqui, na região central. Isso

realmente não é a realidade. Volto a dizer, provo o que digo aqui e mostro

documentos. O que queríamos era votar um Orçamento que realmente fosse

cumprido e que fosse executado de verdade.

Olhem só a vergonha: o déficit habitacional em nosso Estado é absurdo. Investiu-se

muito pouco na habitação popular em Minas Gerais. Não dá para entender. Imaginem

se o governo aplicasse esses R$3.000.000.000,00 que está utilizando no Centro

Administrativo: praticamente zeraria o déficit habitacional no Estado. Olhem o alcance

social que isso acarretaria, quantas famílias não seriam atendidas, quantos pais de

família, quantas pessoas necessitadas não seriam atendidas se o governo investisse

o que ele está utilizando no Centro Administrativo para moradia popular. Haveria uma

revolução em questão de habitação popular em nosso Estado, seria exemplo para o

mundo inteiro. Mas, infelizmente, o governo perde essa oportunidade. Ele poderia

entrar para a história como um governo que resolveu o déficit habitacional em Minas

Gerais, mas, infelizmente, ele prefere entrar para a história como o Governador que

está endividando o Estado, ao construir o Centro Administrativo, que não é a

prioridade, gastando R$3.000.000.000,00, sendo a lógica da administração pública

descentralizar. Hoje, no mundo inteiro, a lógica é estar mais próximo do povo, não

centralizar todas as ações em um único local. E aqui se vai totalmente contra a lógica

para construir uma obra faraônica, a fim de entrar para a história como o Governador

que construiu o Centro Administrativo.

Acho que falta uma pitada de sentimento, de humanidade, de coração, de vontade

realmente de ajudar as pessoas. Acho que a peça orçamentária está precisando é de

amor, de sentimento, de respeito ao povo, ao próximo. Não é justo a população pagar

tão caro pelos impostos aqui em Minas Gerais, e não ter a contrapartida. É injusto ver

que Minas Gerais tem o IPVA mais caro do Brasil: é mais caro do que em Goiás, do

que no Espírito Santo e do que nos outros Estados. Por que aqui é mais caro do que

nos outros Estados? Porque aqui é preciso fazer compensação; porque em nosso

Estado temos de beneficiar, por exemplo, a Localiza, que tem 50% de desconto, de

remissão no IPVA. E o povo tem de pagar esse presente, essa benesse para a
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Localiza, que é nossa maior locadora de veículos. Para se fazer essa compensação,

cobra-se mais do povo.

Por que o ICMS do álcool é de 25%, quando em São Paulo é de 12%, e em Goiás,

de 15%? Aqui é tudo mais caro. Temos as tarifas de água e de energia mais caras do

Brasil. São bens públicos essenciais à vida, mas em nosso Estado, infelizmente, não

são tratados como prioridade, ou seja, como bens públicos essenciais. Infelizmente,

não são. Aqui, esse bens são taxados, mesmo. O ICMS da energia chega a 42% - a

cobrança por dentro é de 42%. Mais uma vez, Minas Gerais é o Estado que cobra o

maior ICMS na conta de energia elétrica do País. Da mesma forma, é o Estado que

cobra o maior IPVA e a maior tarifa de água; que cobra o licenciamento, que cobra

isto e aquilo, taxas e mais taxas. Os pequenos produtores e empresários não

conseguem aumentar o número de trabalhadores para gerar emprego e renda,

porque aqui são muito mais penalizados. Em Minas, é tudo mais difícil; é mais

imposto, é mais tudo.

Poderíamos achar que para os servidores e para a área social também fosse mais.

Mas não; aí, é menos. Quando é para o povo, para o social, é menos tudo. Mas, na

hora de taxar e de judiar do povo, não têm dó; aí, é um ICMS de 42% na energia

elétrica, é a conta de água mais cara, é a cobrança da taxa de esgoto onde não há

tratamento de esgoto, é a cobrança da taxa de licenciamento, lembrando que

veículos com mais de 10 anos são taxados - se não for feito o pagamento, o veículo é

apreendido e a multa é pesada. Não têm dó, não; é tudo pesado. Se a pessoa não

pagar a conta de luz, cortam-lhe a energia, sem dó, e cobram caro para religar. Mas o

apagão é uma constante em Minas Gerais. Provo o que estou dizendo; está aqui nos

jornais: é um apagão atrás do outro em nosso Estado. Hoje em dia, se um cachorro

estiver urinando no poste, cai a energia, o que mostra a precariedade do sistema.

Milhares e milhares de pessoas ficam sem energia; comerciantes não podem

trabalhar; o trânsito se atrapalha com a falta de semáforos; os hospitais, as escolas,

as universidades paralisam, o fórum não pode julgar processos, etc. Tudo fica

parado. Por quê? Porque, infelizmente, não há investimentos. Mas na planilha de

custo se diz que foram investidos milhões de reais para garantir os recursos para a

manutenção da rede. Na planilha de custo está tudo bonitinho: foram garantidos
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tantos milhões para isto, tantos milhões para aquilo, tantos milhões para não sei o

quê. Mas, se um cachorro urinar no poste, cai a energia e é um apagão geral.

No Estado de Minas Gerais, o povo já está acostumado com o que aconteceu

recentemente no Brasil e que, em poucas horas, assustou a imprensa nacional; já faz

parte da nossa cultura, já é tradição há muito tempo. Aqui, mal se iniciou o período

das chuvas, foi um apagão geral em toda a Região Metropolitana. Imaginem no

interior do Estado. E a religação demora muito.

Aproveito para parabenizar por uma conquista o Deputado Federal Elismar Prado.

Está nos jornais: a Aneel quer reduzir prazo para o religamento da energia após

apagão. O Deputado Elismar Prado faz parte da Comissão de Defesa do Consumidor

da Câmara dos Deputados e é membro da CPI da Conta de Luz, em que se definiu

que, a partir do ano que vem, quando houver interrupção de energia elétrica, o

cidadão terá o direito de ser ressarcido. É mais uma vitória. Ou seja, é possível sair

vitorioso contra os poderosos, sim.

Por isso a população tem de acreditar. Não adianta ficar de braços cruzados,

pensando que as coisas cairão do céu. Precisamos ter muita fé, mas temos de lutar,

correr atrás e nos mobilizar. Não podemos abaixar a cabeça nem abaixar a guarda.

Temos de ir para a frente. Está aqui o exemplo dos Agentes Penitenciários. Se

ficassem de braços cruzados, o problema de vocês seria resolvido? Não. Houve

apoio da Assembleia, do Bloco PT-PMDB-PCdoB e dos demais Deputados, mas, se

vocês não fossem à luta, não conseguiriam o direito de vocês. Infelizmente, não é

deste jeito que as coisas funcionam, só se resolvem na pressão e com mobilização. O

povo deve se conscientizar, acreditar e se organizar. Lutar contra os poderosos é

difícil, não se consegue vitória da noite para o dia, mas podem ter certeza de que ela

vem. Quem acreditava? Neste ano, não houve aumento do valor da conta de água,

economia de R$20.000.000,00 por mês para a população. No ano passado,

conseguimos redução na conta de energia. Temos de acreditar, sim. Muitos

duvidavam que conseguiríamos mudar a BHTRANS, que está proibida de multar. O

tribunal jogaria para a Guarda Municipal, que também não pode multar. A Guarda

Municipal é especializada em zelar pelo patrimônio público, não tem o papel

constitucional de multar. Se quiserem alterar isso, que se mude a Constituição. Se o
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tribunal votar e decidir pelo poder de multar da Guarda Municipal, ficará

desmoralizado, porque o Ministério Público recorrerá e ganhará. É totalmente ilegal.

Aliás, há outros julgados em outros tribunais de outros Estados, e todos decidiram

pela inconstitucionalidade de a Guarda Municipal multar. Esta não pode multar, nem a

BHTRANS, porque foi constituída de forma errada, como empresa de economia

mista, que tem finalidade de arrecadar uma multa por minuto em Belo Horizonte.

Milhões e milhões de reais arrecadados para os cofres públicos. Mais uma vitória da

qual muitos duvidavam, por isso falo para levantarmos a cabeça e irmos à luta.

Estou com muita disposição para trabalhar. O ano está terminando, vem aí o Natal

e o Ano-Novo, e desejo um ano de muitas vitórias e realizações para a população de

Minas Gerais. Agradeço o carinho que as pessoas têm conosco e lhes digo que estou

com muita energia para trabalhar. Não pararei agora, no final do ano. Percorrerei o

Estado inteiro, estarei nas ruas de Uberlândia e não tirarei férias. Em janeiro, que não

é período de férias, mas de recesso, visitarei todas as cidades, garantirei presença e

conversarei com o povo. No ano que vem, esperamos ter muitas vitórias.

Precisamos votar o Orçamento, mas creio que não teremos possibilidade de votá-lo

neste ano, pois não há número de Deputados suficiente. Votaremos no ano que vem,

o que não prejudica, pois é preciso fazer alterações. Não há quórum para votá-lo

aqui, mas votaremos no ano que vem. Espero que seja realmente cumprido, que não

seja peça fictícia. Espero contar, mais uma vez, com o apoio da população.

Desenvolveremos duas campanhas fundamentais; uma pela telefonia, e pedimos

apoio ao projeto que apresentamos nesta Casa e que está tramitando. O STF jogou a

responsabilidade para os Estados resolverem, portanto é legal, é atribuição deste

Parlamento apresentar projetos neste sentido. Apresentamos o projeto que proíbe a

cobrança de assinatura mensal decorrente dos serviços de telefonia fixa e móvel. O

texto prevê aplicação de altas multas e penalidades às empresas que não

respeitarem a lei. Quando foi feita a expansão das redes de telefonia, criou-se essa

cobrança mensal para fazer a expansão das redes e das linhas. Só que a expansão

da telefonia no nosso país está pronta, principalmente a do telefone fixo residencial e

comercial. Hoje temos mais de 13 milhões de linhas ociosas. São mais de 53 milhões

de linhas ao todo, e em torno de 39 milhões, 40 milhões de linhas sendo utilizadas.
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Essa cobrança foi instituída para fazer a expansão. Se já está tudo pronto, por que

continuar cobrando? As redes estão prontas, por que haverá cobrança para fazer

mais rede? Já há linhas sobrando, e não precisamos mais disso. Por que continuar

cobrando a taxa de mais de R$44,00 pela assinatura do telefone móvel e fixo? Isso é

totalmente proibido e inconstitucional. Vamos fazer uma grande campanha. Sabemos

que vamos peitar poderosos, que lucram biliões e biliões para fornecer um serviço de

péssima, péssima, péssima qualidade. Assim são os serviços oferecidos pelas

companhias de telefone. Um verdadeiro abuso e desrespeito com o consumidor.

Vamos fazer uma mobilização, um abaixo-assinado, com ação na Justiça. Tenho

certeza absoluta de que temos todas as condições de conseguir vitórias e acabar

com a assinatura mensal decorrente das cobranças feitas pelos serviços de telefonia

fixa e móvel. O preço do celular em outros países é em torno de 300% mais baixo

que no nosso país. A telefonia residencial chega a ser seis vezes mais cara do que

em outros países. É muito injusto o consumidor tirar o valor dessa tarifa do bolso todo

mês por um serviço que não está sendo utilizado. Por isso apresentamos o projeto na

Assembleia. O imposto da telefonia cobrado pelo Estado é muito alto, altíssimo. A

nossa campanha será pelo fim da assinatura básica da telefonia. Permitir que mais

pessoas tenham telefone fixo e aproveitar para melhorar a rede ociosa, que tem 13

milhões de linhas sem uso, e garantir melhor investimento do dinheiro público. As

metas de universalização de serviço da telefonia já não pesam mais para as

operadoras porque 100% das redes já estão implementadas no Brasil. Portanto, não

há que justificar a alta tarifa para investimentos na construção dessa infraestrutura,

que não ocorre desde 2006. Desde 2006 já deveríamos ter parado de pagar essa

cobrança. Essa é outra luta que abraçaremos com muita força, e temos todas as

condições para isso, porque as companhias realmente lucram, e muito, valores

exorbitantes. Já entramos na Justiça, no Ministério Público, porque o governo

anunciou na Secretaria de Fazenda, no último dia 30 de novembro, a nova tabela de

cálculos do IPVA para 2010. Pasmem, a redução pelo Estado foi de 13,57% em

relação a 2009, e deveria ser muito maior. Em dados oficiais, segundo a Federação

Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores - Fenauto -, a

redução média no valor a ser pago no próximo ano deveria ser no mínimo de 20%. O
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valor do IPVA acompanha a realidade de mercado, o preço de mercado do carro.

Veículos importados e nacionais tiveram redução em torno de 25% a 30%. Então,

deveria ser garantida a redução do IPVA de 25% a 30%. E tinham que calcular

também o ano de 2008, em que, no final, o valor de mercado dos veículos também

tiveram depreciação. Portanto, 2008 deveria também ser considerado e haver

redução de pelo menos 20% a 30%. E não é isso o que está acontecendo no nosso

Estado. Então deveriam considerar, em 2008, reduzir pelo menos em torno de 20%

ou 30%, e não é o que está acontecendo em nosso Estado. Entramos com uma

representação na Justiça e esperamos ter sucesso e conseguir uma redução maior

no IPVA para o ano que vem.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Primeiro, Deputado Weliton Prado,

gostaria de dizer que Copenhague lhe fez muito bem. Você chegou mais cheio de

energia e vontade, o que é muito bom, pois fortalecerá ainda mais a nossa bancada

na Casa. Quero dizer que, na discussão do Orçamento para 2010, trazemos aqui as

preocupações importantes de regiões que sempre ficam esquecidas e marginalizadas

na dotação orçamentária do Estado. Falo isso com propriedade, pois sou do Norte de

Minas, uma das regiões mais carentes, principalmente do ponto de vista de

investimentos do Estado. Temos a região mais difícil para administrar, os maiores

Municípios e os maiores problemas, como a falta de estradas, de incentivo do

governo, etc. Lá, na realidade, temos um contraponto: o governo faz uma fiscalização

ostensiva, existe a perseguição do IEF e é feito um trabalho contra os produtores.

Vemos o governo correr atrás de investimentos para o Estado, mas ele é sempre

direcionado às mesmas regiões: Região Metropolitana de Belo Horizonte, Vale do

Aço, Sul de Minas. O Vale do Jequitinhonha, o Norte de Minas, o Vale do Mucuri

ficam sempre à margem dos investimentos. Portanto aproveitamos a oportunidade

para fazer um apelo no sentido de que o governo direcione um pouco mais os

recursos do Orçamento para a nossa região. Já somos discriminados na

redistribuição do ICMS em Minas Gerais. É uma vergonha aquela região do Estado

não recebe quase nada. Só vão para o Norte de Minas as migalhas. Por isso

aproveitamos este momento de discussão do Orçamento do Estado para fazer tais

cobranças ao governo. Está na hora de rediscutir. Um governo que tanto fala em
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pacto federativo com a imprensa nacional deveria preocupar-se também em fazer o

pacto estadual de redistribuição melhor dos seus recursos. Quero parabenizar V. Exa.

por este debate, falar da importância da votação do Orçamento do Estado e, acima

de tudo, ressaltar que este é um momento de reflexão e de cobranças importantes.

Acabei de receber o telefonema de uma produtora de leite, minha amiga Fátima, de

Janaúba. Também recebi, nesta semana, o telefonema de outro produtor de leite, o

Manoel Fraga, de São João das Missões. Todos estão reclamando que, de uma hora

para outra, Deputado Weliton Prado, o Idene mandou um recado dizendo que, a partir

de hoje, não receberá mais o leite de todos os produtores do Norte de Minas. Sem

nenhuma explicação ou justificativa, estão deixando na mão milhares de produtores

de leite daquela região. Como se não bastasse a perseguição implacável do IEF,

agora o Idene, sem nenhuma justificativa, manda o recado de que, a partir de

amanhã, não recolherá mais o leite de milhares de produtores do Norte de Minas,

causando um prejuízo incalculável à região. Vou ligar daqui a pouco para a Secretária

Elbe Brandão a fim de saber o motivo dessa paralisação de recebimento do leite do

programa Leite pela Vida, cujos recursos são repassados pelo governo federal.

Queremos saber o porquê da suspensão, sem nenhuma explicação aos produtores.

Gostaria também, Deputado Weliton Prado, neste momento, de fazer um apelo ao

governo e a suas Lideranças no sentido de que, na votação do Orçamento, houvesse

um tratamento diferenciado para os Defensores Públicos do Estado. Sabemos que a

Justiça em Minas só funciona para os ricos. As comarcas do interior, sem exceção,

estão sem Defensores Públicos. No Norte de Minas, são 19 comarcas, e apenas

Montes Claros, Janaúba e Pirapora, as três principais cidades, têm Defensores

Públicas, as outras 16 não têm. Parece que os pobres da região de Salinas, Manga,

São Francisco, Januária, Bocaiuva, enfim, da região inteira têm de viver na penúria,

sem direito à assistência judiciária. Portanto, nesta semana, tivemos uma audiência

importante nesta Casa, na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, com

a presença de mais de 100 Defensores Públicos do Estado, denunciando esse

flagrante contra a pobreza do Norte de Minas: a deficiência da Justiça em relação aos

pobres do Estado. É preciso que o governo entenda ações como esta, para que as

coisas funcionem no Norte do Estado. Por exemplo, para a delegacia abrir, a
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Prefeitura precisa ceder funcionário; para o carro da polícia andar, a Prefeitura

precisa dar gasolina; para abrir o fórum, a Prefeitura precisa ceder funcionários. Além

disso, o transporte escolar só funciona se a Prefeitura pagar o ônibus e construir

estradas, porque atualmente nem o transporte escolar estadual o Estado assume.

Portanto, nessa discussão do Orçamento, deixo aqui reflexão séria para que o

governo trate as regiões mais pobres com mais respeito. Afinal, todos somos mineiros

e merecedores de tratamento igual. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado* - Gostaria de agradecer ao Deputado Paulo Guedes e

dizer-lhe que concordo em parte com V. Exa. Concordo quando disse que o Norte de

Minas, o Jequitinhonha e o Mucuri são regiões que menos recebem recursos e

investimentos. Na verdade, essas regiões deveriam ser prioridade por parte do

governo realmente, não só no discurso. O Orçamento que garante mais recursos

deveria sair do papel para a prática, ou seja, para a realidade. No entanto discordo do

Deputado Paulo Guedes quando cita o Triângulo Mineiro. O Triângulo Mineiro, o

Pontal e o Alto Paranaíba, assim como o Norte de Minas, o Jequitinhonha e o Mucuri,

são regiões que menos recebem recursos. Contribuímos em torno de quase 20%

para o Estado e recebemos migalha, cerca de 3%. É aquela velha história: acham

que a região é rica, próspera, tem tudo e não precisa de nada. Só que essa não é a

realidade. O Deputado Carlos Mosconi sabe que há Municípios, inclusive no Sul de

Minas que são realmente muito pobres e que precisam de mais investimentos. Por

isso o Orçamento tem de atender a quem mais precisa. No caso do Norte de Minas,

concordo plenamente quando diz que, no Mucuri e no Jequitinhonha, é feito muito

pouco. Deveria haver investimento muito maior, com mais incentivo, de forma a atrair

indústrias e empresas, gerando emprego e renda, além de dar autoestima e

dignidade às pessoas. É disso que precisamos. Mas infelizmente isso não acontece,

pois faltam duas coisas: primeiramente, amor. Quando há amor, há vontade. Sem

amor, falta sentimento para fazer as mudanças. Isso impede que tenhamos vontade

de exercer com responsabilidade e de nos preocupar realmente com os mais pobres.

Se pararmos para analisar um pouco, são R$3.000.000.000,00 destinados ao

Centro Administrativo. Imaginem quantos prêmios acumulados da Mega-Sena

seriam? Não há nem como imaginar. Às vezes, um prêmio acumulado corresponde a
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R$20.000.000,00. Agora, R$3.000.000.000,00 seriam quantos prêmios acumulados?

Talvez 100, 150 prêmios acumulados da Mega-Sena. Esse dinheiro transformaria a

vida de muitas pessoas e faria revolução. Imaginem o que poderíamos fazer com

esse recurso e o que se poderia mudar na vida dos servidores! Mas, infelizmente, a

educação em nosso Estado não é prioridade, pois vive na penúria total. Até podiam

pagar o auxílio-periculosidade aos policiais militares, inclusive para os que estão na

reserva, pois não deixam de ser policiais. Esse benefício também deveria ser

estendido aos policiais civis, aos Agentes Penitenciários e Socioeducativos, mas isso

não acontece. O Deputado Paulo Guedes destacou bem aqui as dificuldades dos

Municípios.

Portanto, gostaria de lembrar trecho da canção do poeta Mário Lago: “Uma cidade

parece pequena se comparada com um país, mas é na minha, na sua cidade, que se

começa a ser feliz. A vida ensina, sou aprendiz”. É na cidade que o cidadão mora,

vive, mas, infelizmente, os recursos que deveriam chegar aos Municípios não

chegam. Por exemplo, estamos votando a questão orçamentária. Deputado Antônio

Júlio, dos cerca de R$41.000.000.000,00, quase 40% ou 50% - talvez mais de 50% -

referem-se à arrecadação do ICMS, não é mesmo? Se mais de R$20.000.000.000,00

dizem respeito à arrecadação do ICMS, onde esse recurso é arrecadado? Claro que

é nos 853 Municípios. No entanto, esses recursos não vão para a cidade do

Deputado Ronaldo Magalhães, que deveria receber muito mais recurso, não é

mesmo, Deputado? Digo-lhe que pode contar com meu apoio para defender mais

recursos para Divinópolis. Infelizmente, hoje isso não acontece.

Ficam 75% com o Estado, um único ente federal; e 25% são distribuídos para 853

Municípios, que recebem migalhinha, quase nada, apenas 25%. Pegam bolo grande,

formoso, bonito, e este fica todo para o Estado; pegam a cereja do bolo e a

distribuem para 853 Municípios. Ninguém aguenta isso. A Polícia Militar é bancada

pelos Municípios, assim como a saúde, a educação, os servidores e a própria Justiça

Eleitoral, pois a Prefeitura cede funcionários a ela. Tudo fica nas costas do Município.

Fui Presidente da Comissão de Assuntos Municipais, fizemos levantamentos, e dados

oficiais do Instituto Brasileiro de Administração Pública Municipal indicam que de 10 a

20% do que é arrecadado nos Municípios fica para ações que seriam de
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responsabilidade do Estado. Dessa forma, não tem jeito. Temos de votar Orçamento

que valorize mais os Municípios, que garanta que os recursos cheguem até eles. Não

se trata de dar esmola, mas, sim, dignidade. A política teria condição de mudar a vida

das pessoas, mas, infelizmente, isso não acontece em nosso Estado. Antes de

conceder aparte ao Deputado Paulo Guedes, gostaria de ler alguns “e-mails”. Recebi

“e-mail” do Sr. Carlos, de Patrocínio, que diz: “Gostaria de deixar meus sinceros

agradecimentos pela sua força de vontade na ajuda à classe dos Agentes

Penitenciários. Você conquistou nossa confiança, e queremos tê-lo como nosso

representante no cenário político estadual ou federal, se for o caso. Quero contar com

seu apoio na Proposta de Emenda à Constituição nº 308, e o Deputado Federal

Elismar Prado está acompanhando sua votação no Senado Federal, onde contamos

com sua influência. Muito obrigado. Conte conosco”. Recebi vários outros “e-mails”,

agradecendo-me a luta pelos direitos dos Agentes Penitenciários: “Que Deus o

ilumine nesta trajetória de excelente político. Você faz parte da nossa humilde

história. Aproveito para desejar-lhe feliz Natal e próspero ano-novo”. Também recebi

outros “e-mails” de professores, policiais, estudantes, proprietários de veículos da

Região Metropolitana de Belo Horizonte. Agradeço aos professores o grande número

de “e-mails” recebidos e, embora não possa lê-los todos aqui, reconheço o papel e o

empenho da categoria. Infelizmente, não estamos votando o Orçamento que

queríamos, para garantir dignidade aos nossos servidores, aos professores. O

reajuste previsto no Orçamento para o ano que vem é zero. Zero é a previsão de

reajuste para os servidores. Trata-se de grande injustiça para com aqueles que tanto

contribuem para o desenvolvimento do Estado. Infelizmente, esta não é a prioridade;

quem sabe, nas vésperas das eleições, cria-se forma mirabolante. Muitos governos

estão acostumados a ganhar eleição apenas prometendo; prometem mundos e

fundos, prometem tudo, mas, após os pleitos eleitorais, não têm a coragem nem a

dignidade de cumprir o que prometeram. Listei vários pontos de que posso falar e

provar.

Onde está o programa Poupança Escola para todas as cidades mineiras? Onde

está o Primeiro Emprego? Onde está a Uemg descentralizada em todas as regiões do

Estado e com cursos profissionalizantes, de 3º grau e superiores gratuitos? Onde
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estão os investimentos em pesquisa e extensão? Onde estão os investimentos da

Unimontes? Onde estão a valorização e a dignidade dos servidores? Onde está o

auxílio-periculosidade dos policiais civis e militares e dos Agentes Penitenciários e

Socioeducativos? Infelizmente, nada disso sai do papel, está apenas na Constituição,

não é realidade.

É nosso dever cobrar, porque o Orçamento está camuflado. Estão jogando quase

R$1.000.000.000,00 para a Copasa, para o saneamento, sendo que o consumidor já

paga pelo saneamento. Estão jogando gastos na área da saúde, como se realmente

fossem para essa área, embutindo tudo. Isso é maracutaia. Isso não é certo. Isso não

é justo. Isso não é gasto com saúde. Estão fazendo um ajeitamento, estão

acochambrando. Não se pode pegar gastos da área de saneamento e disponibilizá-

los para a Copasa, que já cobra o serviço, que, em muitas cidades, não é prestado. E

ainda querem injetar isso, como se fossem gastos na área de saúde. Isso realmente

não existe.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - O Deputado Weliton Prado voltou com um

ímpeto extraordinário, sempre com muito vigor e energia. Pena que não estejam

sendo utilizados para retratar a veracidade dos fatos. Minas Gerais devota elevado

respeito a V. Exa., que neste momento, contudo, prefere o caminho da falácia e da

heresia. Vamos ser realistas, Deputados. Minas melhorou, avançou muito, tem o

governo mais bem avaliado do País. É lógico que avanços são edificados

permanentemente. E esse é o caminho. É por isso que estamos empenhados, por

exemplo, na pavimentação que levará o Vice-Governador Anastasia a dar

continuação a programas sociais importantíssimos para os mineiros e as mineiras.

Isso é essencial.

Quando V. Exa. fala em receitas, recursos financeiros e concentração de riquezas,

o foco fica totalmente equivocado. Existe hoje uma concentração perversa e malévola

nas mãos do governo federal, pois 70% dos recursos dos brasileiros estão

concentrados de forma equivocada e perniciosa em suas mãos. Aproximadamente

20% estão nas mãos dos governos estaduais, e míseros 10% nas mãos dos

Municípios. Essa realidade tem de ser alterada, o foco de V. Exa. tem de ser alterado.

Essa distribuição é totalmente equivocada. É importantíssimo que o governo federal
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transfira essas receitas para os Estados Federados. Que república federativa é essa

em que 70% dos recursos estão concentrados nas mãos do governo federal? É um

equívoco, é um erro. Isso destrói, inibe o crescimento, o bem-estar, a qualidade de

vida dos brasileiros. Portanto, deve ser modificado.

Assim, solicito a V. Exa. que utilize essa energia e esse vigor para impulsionar e

motivar o governo federal a mudar, efetivamente, essa dura e cruel realidade.

Essa é a democracia, é o exercício pleno da democracia. O Governador Aécio

Neves é bem avaliado por mais de 90% dos mineiros, e V. Exa. certamente está

inserido no contexto dos 10% que ainda não tiveram a oportunidade, a visão de

testemunhar, talvez por falta de interesse, talvez por não ter a capacidade necessária

de vislumbrar o quanto Minas Gerais melhorou e prosperou. Minas está muito melhor.

Os mineiros estão felizes com o Governador Aécio Neves, com o nosso Governador

Prof. Anastasia. A caminhada é árdua, a caminhada é longa, e eu estou aqui,

Deputado Weliton, como Deputado do PSDB, participando e partilhando desse

governo, mas reconheço que o governo federal implementou muitos avanços. O saldo

é positivo. Agora, aqui, para aqueles que exercem a vida pública com seriedade - e V.

Exa. faz parte desse grupo -, não há espaço para demagogia, para mentira, para

enganação, para sofisma. Isso é um ledo engano, não adianta. O povo quer

resultados. Temos de reconhecer que o Governador Aécio Neves apresentou um

resultado extraordinário. O governo Lula avançou também. Tem seus defeitos, tem

suas falhas, mas é por isso que eu entendo, que Minas entende, e uma grande

parcela do Brasil entende que o Governador Aécio Neves seria o único credenciado e

qualificado para dar prosseguimento, lapidar e melhorar este programa que hoje é

gerenciado e executado pelo governo federal e pelo Lula. Gostaria que V. Exa.,

depois, fizesse uma avaliação, uma reflexão, porque hoje Minas realmente é

admirada, aplaudida e reverenciada por todo o Brasil.

O Deputado Weliton Prado* - Só para finalizar, com todo o respeito ao nobre

Deputado Dinis Pinheiro, concordo que realmente temos de rever o pacto federativo

do nosso país. Minas Gerais poderia dar o exemplo. Por que o Governador Aécio

Neves não começa a rever o pacto federativo por Minas Gerais? Por que não dá

exemplo para o Brasil? Demos inclusive a solução. Ele defende a criação do Fundo.
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O Estado de Minas Gerais está recebendo compensações pela Lei Kandir. Por que

ele não cria um fundo para compensar os Municípios, para os Municípios não ficarem

apenas com uma migalha de 25%, a ser distribuída entre 853 Municípios? Podia

rever o pacto federativo por Minas Gerais e assumir todas as obrigações do Estado, e

não, jogá-las para os Municípios.

Para finalizar, concordo que Minas Gerais está muito bem. Está muito bem porque

está tendo muitos investimentos por parte do governo federal. Minas Gerais foi um

dos Estados que mais receberam recursos do governo federal, recursos do PAC,

infraestrutura, estradas, rodovias, investimentos na área social, o Minha Casa Minha

Vida. Portanto, foram muitos recursos do governo federal aplicados em Minas Gerais;

por isso, o Estado está bem.

Finalizando mesmo, gostaria de ver os outros Deputados, como o Deputado João

Leite, lutando aqui para se diminuir o ICMS da energia, o IPVA, mas, infelizmente,

isso não acontece.

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Não há outros oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre

João em que solicita a votação destacada das Emendas nºs 393 a 396, 401 e 402. A

Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do

Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Vanderlei Miranda em

que solicita a votação destacada das Emendas nºs 392 e 799. A Presidência defere o

requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Vanderlei Miranda em que solicita a votação

em bloco das Emendas nºs 393 a 396. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em votação, o projeto, salvo emendas, subemendas e destaques. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em votação, as emendas e subemendas com parecer pela aprovação, salvo

destaque. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação das Subemendas nº 1 às

Emendas nºs 66, 125, 254, 310, 340, 406, 407, 417, 608 a 610, 653, 656, 658, 661,

662, 666, 677, 683, 694 a 697, 701, 702, 704, 707 a 710, 720 a 722, 724 e 726; das
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Subemendas nºs 1 e 2 às Emendas nºs 652, 657, 674 e 681 e das Subemendas nºs 1

a 6 à Emenda nº 664, ficam prejudicadas as respectivas emendas. A Emenda nº 530

foi retirada pelo autor. Em votação, as Emendas nºs 12 a 60, 62 a 65, 67 a 109, 120 a

122, 126, 127, 136 a 138, 146, 147, 156 a 158, 163, 183 a 189, 191 a 198, 219 a 225,

238, 259, 271, 277 a 280, 311, 339, 341 a 343, 350 a 355, 384 a 403, 419 a 421, 465

a 506, 508, 509, 524, 525, 561 a 586, 607, 619 a 623, 632 a 637, 655, 665, 678, 679,

688 e 691. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a Emenda nº 392. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

Em votação, as Emendas nºs 393 a 396. As Deputadas e os Deputados que as

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a

Emenda nº 401. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda nº 402. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

Em votação, a Emenda nº 799. As Deputadas e os Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em

turno único, o Projeto de Lei nº 3.809/2009 com as Emendas nºs 1 a 11, 61, 110 a

119, 123, 124, 128 a 135, 139 a 145, 148 a 155, 159 a 162, 164 a 182, 190, 199 a

218, 226 a 237, 239 a 253, 255 a 258, 260 a 270, 272 a 276, 281 a 309, 312 a 338,

344 a 349, 356 a 383, 404, 405, 408 a 416, 418, 422 a 464, 507, 510 a 523, 526 a

529, 531 a 560, 587 a 606, 611 a 618, 624 a 631, 638 a 651, 654, 659, 660, 663, 667

a 673, 675, 676, 680, 682, 684 a 687, 689, 690, 692, 693, 698 a 700, 703, 705, 706,

711 a 719, 723, 725 e 727 a 812; as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 66, 125, 254,

310, 340, 406, 407, 417, 608 a 610, 653, 656, 658, 661, 662, 666, 677, 683, 694 a

697, 701, 702, 704, 707 a 710, 720 a 722, 724 e 726; as Subemendas nºs 1 e 2 às

Emendas nºs 652, 657, 674 e 681 e as Subemendas nºs 1 a 6 à Emenda nº 664. À

Comissão de Redação.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei Complementar nºs 52, 55 e

56/2009 (À sanção.), dos Projetos de Resolução nºs 2.619/2008 e 4.108/2009 (À
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promulgação.) e dos Projetos de Lei nºs 40, 262, 900 e 1.311/2007, 2.123 e

2.935/2008, 3.157, 3.321, 3.429, 3.481, 3.653, 3.734, 3.754, 3.808, 3.854, 3.864,

3.880, 3.899, 3.938, 3.959, 3.971, 3.975 a 3.977, 4.005, 4.006 e 3.809/2009 (À

sanção.).

Declarações de Voto

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, serei fiel e estabelecerei 1

minuto. Primeiro, agradeço a Deus por mais um ano; é o 11º ano de mandato que

encerramos nesta Casa. Cumprimentamos e parabenizamos todos os colegas

Deputados e Deputadas, agradecemos-lhes e desejamos a todos eles bom Natal,

com muita saúde e paz de espírito. Agradecemos aos servidores do Poder

Legislativo, que, com muita dedicação, empenho e competência, mais uma vez

encerram o ano conosco. Sr. Presidente, deixo agradecimento especial aos nossos

servidores, que, com tanta competência e desprendimento, a cada ano vêm nos

assessorando e conosco encerrando cada sessão aqui, ao final do ano. Parabenizo

todos os Deputados. Vários e importantes projetos foram aprovados. Temos certeza

de que o ano de 2010 é também promissor para o Estado. Desejamos também ao

Governador e ao Vice-Governador feliz Natal e próspero ano-novo. Pedimos a Deus

que nos dê saúde e paz de espírito em 2010. São esses os nossos votos, Sr.

Presidente, realizando aqui rapidamente nossa declaração de voto.

A Deputada Gláucia Brandão - Quero também desejar um Natal cheio de paz e de

saúde a todos os Deputados e servidores desta Casa e dizer da nossa alegria de

participar deste Parlamento. Também o desejamos a todos que nos ouvem pela TV

Assembleia e parabenizamos pelo ano de vitórias, sucessos e conquistas.

Esperamos continuar firmes, representando bem o povo de Minas Gerais, com

tranquilidade, respeito e honestidade, fazendo com que nossas ações tragam e

promovam o desenvolvimento econômico sustentável do nosso Estado. É com muita

alegria que desejo a todos um Natal cheio de paz e um ano-novo repleto de

realizações, com a bênção do Senhor. Parabéns a todos vocês pela aprovação de

tantos projetos importantes. Que Deus continue nos abençoando com sabedoria,

saúde, fé e muita força, para prosseguirmos no ano que vem. Um abraço a todos.

O Deputado Neider Moreira - Sr. Presidente, vou utilizar-me rapidamente deste
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microfone para levar o meu abraço fraterno a todos os colegas parlamentares,

desejando a eles e a suas famílias muita saúde e paz, assim como aos servidores

desta Casa Legislativa, a todos os mineiros e mineiras que nos veem, ao Governador,

ao Vice-Governador e aos servidores do Executivo que trabalham em sintonia

conosco. Que todos tenhamos um 2010 de muito trabalho, sucesso, saúde e paz.

Esse é o desejo que formulamos, de coração, a todos os mineiros que neste

momento nos veem. Um grande abraço.

O Deputado Rômulo Veneroso - Com a permissão de V. Exa., gostaria de fazer

uma manifestação, ao findar do ano, para externar o nosso agradecimento e gratidão

a todos os servidores desta Casa e aos parlamentares, colegas Deputados com

quem, por mais um ano, convivemos. Agradeço a Deus os trabalhos realizados por

esta Casa em favor e em defesa do povo mineiro. Neste momento de

confraternização e de renascimento de Cristo, também cumprimento todo o povo

mineiro, desejando a todos um feliz Natal. Que Deus esteja vivo na consciência e na

vida de cada um, abençoando as famílias mineiras. Que tenhamos um 2010 de muita

paz, prosperidade e sucesso. Todo o nosso carinho e gratidão a Deus pelo nosso

trabalho nesta Casa. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Rinaldo - Sr. Presidente, aproveito o final das nossas votações

para desejar a todos os colegas e funcionários desta Casa um feliz Natal e um ano-

novo repleto de realizações. Amigos de Carmo do Cajuru, só agora estamos

encerrando os trabalhos nesta Casa, por isso chegarei um pouco atrasado para a

cerimônia na qual, para orgulho meu, me concederão o título de Cidadão Honorário

de Carmo do Cajuru. O meu atraso se justifica em razão do compromisso que tenho

com o povo de Minas Gerais de estar aqui, votando o Orçamento para o ano que

vem. Esse é um dever de todo Deputado. Então, chegarei um pouco atrasado, porque

neste momento estamos encerrando os trabalhos de 2009 na Assembleia Legislativa.

Como a minha função é estar aqui, votando, logo que terminar a reunião deixarei esta

Casa para receber esse título que tanto me orgulha. Um abraço a todos de Carmo do

Cajuru. Sr. Presidente, muito obrigado pela cessão da palavra.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, encerrando a minha participação

neste ano, gostaria de dizer que votamos o Orçamento do ano que vem, o qual, na
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verdade, retrata todo o trabalho que foi feito pelo Poder Executivo, nas pessoas do

nosso Governador Aécio Neves e do nosso Vice-Governador, Prof. Anastasia.

Enfrentamos um ano difícil, de crise mundial, mas nem por isso Minas deixou de

cumprir com a sua responsabilidade e fazer a sua parte, entregando ao povo mineiro

um Orçamento real e bem elaborado, que certamente dará continuação a programas

tão importantes do governo Aécio, como o Proacesso ou os programas da saúde e

dos demais setores, para executá-los em 100%. Gostaria de manifestar ao povo

norte-mineiro e ao povo do Jequitinhonha que este Orçamento é a oportunidade que

temos de continuar a fazer as obras importantes de que as nossas regiões precisam.

Só fico sentido, Presidente, neste final de ano, porque todos nós, mineiros,

esperávamos que o Governador anunciasse a sua candidatura à Presidência da

República. Mas ele vem, em um gesto de grandeza em favor da conciliação, abrir

mão dela. Todos queríamos que ele fosse não só Governador, mas também

Presidente de todos os brasileiros. Acho que o tempo é o senhor de tudo, é o

encarregado de curar todas as feridas e de ajeitar todas as coisas. Ainda tenho

esperança, como mineiro, como Deputado Estadual e como cidadão, de que, no ano

que vem, tenha êxito o nosso trabalho em prol da candidatura do Governador Aécio

Neves à Presidência deste país. Desejo um feliz Natal a todos, aos funcionários, ao

povo de Minas Gerais. De uma maneira muito especial, Deputado Alberto Pinto

Coelho, reconheço aqui o trabalho fantástico que o senhor fez à frente do Poder

Legislativo. A Assembleia de Minas não é, por acaso, uma Assembleia destacada -

aqui não pipocam os escândalos, aqui temos um trabalho consciente, bem

organizado, com uma assessoria preparada. Estamos dando a grande demonstração

de que o poder público e, principalmente, o poder político pode perfeitamente

contribuir para a construção da história de um grande Estado. Sr. Presidente, receba

os nossos cumprimentos, em meu nome e em nome do PDT, pelo trabalho formidável

que vem fazendo, juntamente com os companheiros da Mesa. Desejamos ao senhor,

a todos os companheiros e principalmente aos funcionários desta Casa, dos mais

humildes aos mais importantes, um feliz Natal e que 2010 repita o sucesso de 2009.

Muito obrigado.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, fazemo-nos presente rapidamente,
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neste momento, para manifestar a V. Exa., em nome do PMN e do Deputado Walter

Tosta, nosso Presidente Estadual, a nossa contribuição para este governo sério,

transparente e que tem agradado a toda Minas Gerais, em todos os sentidos.

Avançamos em muitos setores, precisamos avançar mais. A programação para 2010

contempla os Municípios banhados pelo Lago de Furnas, assim como todo o nosso

querido Sul de Minas, com um vultoso recurso para incremento do nosso turismo.

Quero agradecer ao governo de Minas as benfeitorias feitas nos quatro cantos do

nosso Estado, na pessoa do Prof. Antonio Augusto Anastasia, nosso Vice-

Governador, homem sério, íntegro, que talvez não tenha a cara daqueles que vão

para a TV ou daqueles que foram da TV, mas tem consigo a capacidade, na sua alma

e no seu coração, já comprovada neste governo. Espero que ele se fortaleça para

assumir o governo do Estado em abril, a fim de dar a Minas Gerais a continuação do

que já vem sendo feito no nosso Estado. Não poderia também, Presidente, deixar de

cumprimentar V. Exa. Aprendemos a respeitá-lo, a admirá-lo pela ponderação, pelo

conhecimento, pela mão de ferro, quando necessária, nesta Casa, dando ao Brasil o

exemplo de que a Assembleia mineira é uma das mais competentes e transparentes.

Isso dignifica a todos nós, Presidente. Foi muito bom ter trabalhado com V. Exa.

neste pouco espaço de tempo. Saio daqui, depois de apenas seis meses, convicto de

que muito aprendi com V. Exa. e com todos os nossos pares. Agradeço também aos

membros desta Casa que compõem o quadro da TV Assembleia, que tão bem chega

aos quatro cantos, aos nossos seguranças, aos nossos taquígrafos, ao pessoal de

apoio à Mesa, a todos os funcionários e aos colegas Deputados. No pouco tempo em

que estive aqui, aprendi com todos. Que Deus abençoe o destino desta Casa também

no próximo ano. O meu abraço a V. Exa. e a toda Minas Gerais.

O Deputado Vanderlei Jangrossi - Sr. Presidente, primeiramente, não poderia

deixar de externar a minha gratidão ao PP por ter confiado na minha pessoa. Mesmo

como 4º suplente da Coligação - o Partido acabou formando bancada -, hoje sou

Presidente da Comissão de Política Agropecuária. Quero agradecer a todos os

agricultores, aos pecuaristas, a todo o setor do agronegócio mineiro, porque neste

ano realmente tivemos muito sucesso nos trabalhos desenvolvidos nesta Casa.

Parabéns a todos os produtores, parabéns a V. Exa., também, e a todos os
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companheiros. Tenho a grata satisfação de fazer parte desta Casa e de conhecer os

senhores, que me ensinaram. Muito aprendi nesta Casa. Tenho respeito, admiração,

vontade, ânimo de desenvolver, de participar, de ajudar o nosso Estado. Todos

falaram a respeito do Governador Aécio Neves, mas não posso deixar de falar no

nosso Governador Anastasia e no nosso Vice-Governador Alberto Pinto Coelho.

Vamos trabalhar e lutar para que em outubro estejamos festejando a eleição do

nosso Presidente como Vice-Governador do Estado de Minas Gerais, o que com

certeza muito nos orgulhará. Deus o abençoe. Que V. Exa. tenha sucesso e que de

fato essa palavra se torne realidade no ano que vem. Deus o abençoe.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, ao final

deste terceiro ano da 16ª Legislatura, não poderia deixar de registrar minhas palavras

de satisfação por fazer parte do grupo de Deputados que representam o povo

mineiro. Não poderia deixar de dizer da honra de caminhar com os nossos pares e,

de maneira especial, ao lado de V. Exa. Se não fosse a boa vontade, a competência,

a clareza e a disponibilidade de V. Exa., que nos dá total condição de exercer o nosso

mandato, certamente a nossa produção seria muito aquém do que gostaríamos. A

produção legislativa deste Deputado dá testemunho de que V. Exa. realmente nos dá

total condição para exercer da melhor maneira possível a missão que nos foi

confiada. Gostaria de agradecer a V. Exa. também em nome da Frente Paralmentar

em Defesa da Vida. Lembrando que cada Deputado tem sua bandeira, suas bases e

entidades, aqueles que os apoiam e suas causas, ressalto que hoje aprovamos mais

um projeto muito importante, que trata dos crimes ligados à pedofilia. Quantas vezes

falamos da tribuna, sempre com total espaço para defender as causas daqueles que

confiam em nós. Hoje, ao encerrar de maneira brilhante, com V. Exa. à frente desse

grupo seleto de Deputados, gostaria de agradecer, parabenizar e desejar boas festas

a V. Exa., a todos os nobres pares e, sobretudo, àqueles a que representamos - este

povo digno, merecedor, carinhoso, caloroso e acolhedor das nossas Minas Gerais.

Eu, que tive a oportunidade de estar nos quatro cantos de Minas e fui votado em 754

Municípios, percebo de norte a sul do Estado o carinho e o calor do nosso povo.

Deixo minhas palavras de um feliz 2010. Tenho certeza de que V. Exa. terá um 2010

ainda mais brilhante, fazendo com que essa luz se irradie para toda Minas Gerais e
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para cada um de nós que vamos atrás de V. Exa. Muito obrigado. Um feliz Natal e

feliz ano novo.

O Deputado Weliton Prado - Em primeiro lugar, gostaria de fazer um

reconhecimento ao nosso Presidente, Alberto Pinto Coelho. Com todas as diferenças

que são naturais do Parlamento no processo democrático, V. Exa. realmente defende

a instituição, não entra em picuinhas ou em discussões partidárias e realmente

cumpre um papel de estadista, tendo o respeito de todos os Deputados desta Casa,

independentemente do partido político. É fundamental fazermos esse reconhecimento

à figura do nosso Presidente, que é, assim, um reconhecimento ao trabalho do

Parlamento Mineiro, que, como é natural, tem muitas divergências. V. Exa. soube

conduzir com muita maestria, respeito e consideração os trabalhos desta Casa, o que

não é fácil, devido à pluralidade, tão importante no processo democrático. Ontem,

estive com o Presidente Lula, a Ministra Dilma e toda a delegação brasileira em

Copenhague, na COP15, a Conferência do Clima, onde Lula se mobilizou, com o

Presidente Sarkozy, para tentar salvar o Tratado de Kyoto, chamando à

responsabilidade o colégio de Presidentes e líderes mundiais. Essa é questão

realmente muito séria, e os países do Primeiro Mundo devem assumir compromisso e

cumprir o que foi assinado no Protocolo de Quioto. Os Estados Unidos e a China, que

não o assinaram, devem assumir compromisso ainda maior, pois são os países que

mais poluem. O Brasil deu “show” de bola; a delegação brasileira foi muito

participativa, e sua presença enriqueceu muito a Conferência do Clima de

Copenhague, e as mobilizações no mundo inteiro extrapolam essa Conferência. Há

preocupação de toda a humanidade em relação às questões climáticas; se

pensarmos nas futuras gerações, no estrago que já foi feito, não podemos continuar a

tratar o planeta desta maneira. É absurdo o que fizemos durante os últimos 200 anos,

e está havendo consciência coletiva de toda a população mundial. A delegação

brasileira, com a Ministra Dilma e o Presidente Lula, estão de parabéns. Gostaria de

passar aos Deputados relato de tudo o que aconteceu. Tivemos reuniões com o setor

empresarial para discussão das metas, e o Brasil apresentou meta significativa, em

torno de 25% a 40% de redução das emissões de gases poluentes comparada ao

ano de 1990. Para finalizar, parabenizo o conjunto dos Deputados, na pessoa do
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nosso Presidente, grande estadista Deputado Alberto Pinto Coelho, e digo que voltei

com muito gás, muita disposição e energia para trabalhar. Neste final de ano, no mês

de janeiro e no ano que vem, intensificaremos o trabalho em relação à assinatura

básica da telefonia, colocando esse assunto na agenda da população mineira;

continuaremos as discussões sobre a Cemig e a Copasa. Faremos grande campanha

para acabar com a assinatura básica da telefonia. Parabéns, feliz ano novo a todos,

ao pessoal da Casa, da segurança, da taquigrafia, da imprensa, enfim, a todos os

servidores da Assembleia Legislativa e à população de Minas Gerais. Desejamos a

todos feliz Natal e um ano de 2010 repleto de vitórias, conquistas e realizações.

Obrigado.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, serei breve, parabenizando V. Exa.

pela maneira como conduziu esta Casa em todos os momentos, chamando

Deputados e bancadas para dialogar, chegando ao comum acordo e fazendo com

que o trabalho fluísse naturalmente. Ao mesmo tempo, não poderia deixar de

mencionar um mineiro que é grande exemplo de homem determinado e de fibra, que

conseguiu superar momentos difíceis: nosso Vice-Presidente José de Alencar, ao

qual, de público, desejamos feliz ano novo e que, em 2010, tenha o mesmo sucesso

que teve em 2009.

A Deputada Maria Tereza Lara - Agradeço o cavalheirismo do Deputado Doutor

Ronaldo. Quero fazer declaração de voto no projeto da Lei Orçamentária. Como foi

falado pelo Deputado André Quintão, esse projeto também foi construído por esta

Casa e pela sociedade civil e aperfeiçoou o projeto original. Neste sentido o

Parlamento mineiro tem dado grande contribuição e tem sido referência nacional.

Cumprimento, na pessoa do Deputado Padre João, Líder do nosso Bloco PT-PMDB-

PCdoB, todos os Deputados da Oposição desta Casa, pelo trabalho árduo e sério,

assim como parabenizo o Carlão, da nossa assessoria coletiva. Cumprimento todos

os Deputados da base do governo na pessoa do Deputado João Leite, Presidente da

Comissão de Segurança Pública, da qual faço parte, que demonstrou direção

democrática, abrindo espaço e fazendo com que houvesse interiorização do debate

da segurança pública. Cumprimento os Agentes Penitenciários, que foram

perseverantes, e esperamos que, em 2010, retornem ao trabalho, demonstrando o
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que demonstraram nesse período, maturidade e tranquilidade, dando resposta ao

sistema prisional, tão importante para a ressocialização e a cultura da paz. Quero

cumprimentá-lo, Deputado Alberto Pinto Coelho, como Presidente desta Casa, como

tem sido falado tanto pela Oposição quanto pela Situação, por sua postura ética, seu

diálogo, sua competência de tanto tempo nesta Casa. Isso nos orgulha, na sua

pessoa e de toda a Mesa. À assessoria e aos funcionários desta Casa, pedimos ao

Menino Jesus que nos dê sempre sabedoria para continuar a responder aos grandes

desafios deste tempo. Como mulher mineira, cumprimento todos que nos assistem,

com abraço especial às mulheres. Todos falaram aqui sobre tão ilustres autoridades

que serão candidatos no ano que vem, e não poderia deixar de mencionar que temos,

pela primeira vez, oportunidade de ter uma mulher Presidente do País. Esperamos

também que a mulher responda a este grande desafio, que somemos esforços e que

Minas Gerais também seja bem representada, porque a Dilma é mineira. Queremos

que, no ano que vem e em 2011, tenhamos também ilustres governantes neste país e

que este continue brilhando. Encerrando, quero dizer do grande papel negociador do

Presidente Lula e da reunião com o Sarkozy. Nosso país tem de ser orgulho para

todos nós, independe de Situação e Oposição. É o nosso país. O Brasil está dando

passos largos no crescimento da sua soberania, no respeito que está conquistando,

não só pela pessoa do Presidente e pelo governo mas também pela população e

pelos parlamentos. Neste sentido, nós, em Minas, orgulhamo-nos deste Parlamento,

porque realmente, numa democracia, é muito importante um parlamento forte, que

todos e todas deem sua contribuição. Nosso país merece, e todos merecemos,

porque temos nos esforçado. Que Deus nos abençoe cada vez mais nesta missão tão

árdua que o povo nos deu de representá-lo no Parlamento mineiro.

O Deputado Doutor Ronaldo - Sr. Presidente, se um Deputado tem de agradecer

hoje, este Deputado sou eu, porque, afinal de contas, chegamos ao segundo

semestre, em setembro, e fomos recebidos de forma tão calorosa, tão amiga, que

calou fundo no nosso coração. Recebido por todos, do mais simples funcionário desta

Casa até o Presidente, todos que militam nesta Casa. Agradeço muito e desejo a

todos, também ao povo da minha terra, Sete Lagoas, um feliz Natal, um Natal

maravilhoso. Como digo na minha mensagem de Natal, que o amor nasça em todos
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os corações, mas que aí permaneça. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente, também não podia furtar-me a este

momento. Agradeço a oportunidade de fechar o ano junto aos demais colegas. Faço

coro com o que foi dito a respeito de V. Exa., sereno, equilibrado. Até atacado em

algum momento, V. Exa. soube responder com silêncio e com a competência de

dirigir esta Casa num momento extremamente importante. Também não podia deixar

de registrar o trabalho do governo de Minas, do Governador Aécio Neves, do pessoal

do Servas, que temos acompanhado, trabalho extremamente interessante, atendendo

os mais carentes. Mas saio daqui um pouco frustrado. Algumas coisas não

avançaram. Hoje tive a notícia de que dois lotes dos projetos básicos da BR-381

ainda não foram colocados para a sociedade. Continuaremos esta discussão no

próximo ano. E muito mais. Quero reprisar aqui algumas coisas que aconteceram

neste ano quanto à distribuição de renda. O Congresso Nacional precisa voltar a

refletir sobre a forma como se dá a arrecadação e a distribuição dos recursos,

sobretudo no âmbito do Estado e dos Municípios. É inadmissível até nos postarmos

aqui de forma a nos colocar contra um Município ou um Estado, dentro da

configuração de receita tributária que temos neste país. Esperamos que, no próximo

ano, esta discussão venha à tona, mesmo com a eleição, para que o Congresso

avance de forma a distribuir melhor os recursos para o Estado e os Municípios, a fim

de diminuir as desigualdades sociais. Que Deus continue abençoando cada um de

nós. Que todos tenham um Natal muito bacana, com saúde e muita paz. Vamos estar

juntos para construir um 2010 após a votação deste Orçamento, que tem

R$41.000.000.000,00, um total expressivo de investimentos. Esperamos que eles

sejam realmente realizados e que o Orçamento seja cumprido até o final de 2010,

para benefício de todos os mineiros. Parabéns, Deputado Alberto Pinto Coelho.

Grandes Presidentes passaram por esta Casa, mas o nome de V. Exa. ficará gravado

nos anais da Assembleia Legislativa. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a

reunião, desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando as

Deputadas e os Deputados para a solene de hoje, logo após a apreciação do Projeto
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de Lei nº 3.809/2009, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2009

ATA

ATA DA REUNIÃO SOLENE DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 18/12/2009

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Declaração de

encerramento - Suspensão e reabertura da reunião - Ata - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os seguintes Deputados e Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes -

Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo -

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos

Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia

Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João

Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre

João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ruy

Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 18h6min, declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.

Ata

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata

da reunião anterior.
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- O Deputado Lafayette de Andrada, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao encerramento da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura. A Presidência convida os presentes para

ouvir, de pé, a declaração de encerramento desta sessão.

Declaração de Encerramento

O Sr. Presidente - Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, declaro

encerrada a 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender os trabalhos por 1 minuto para que

seja ultimada a redação da ata desta reunião. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr.

Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião.

Ata

- O Deputado Lafayette de Andrada, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

desta reunião, que é aprovada sem restrições.

Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a

reunião. Levanta-se a reunião.
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Gláucia Brandão - 381 - 511 - 512 - 516 - 517 - 681 - 682 - 683 - 684 - 1486 - 1499 -

2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2349 - 2921 - 3035

Gustavo Valadares - 541 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 2349 - 2356 - 2358 - 2360

Hely Tarqüínio - 537 - 1206 - 2233 - 2234

Inácio Franco - 492 - 493 - 2241 - 2349

Irani Barbosa - 486 - 487

Ivair Nogueira - 504 - 1387 - 1721 - 2022 - 2349 - 2921

Jayro Lessa - 382 - 514 - 515 - 684 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 -

694 - 695 - 696 - 697 - 1350 - 1351 - 2242

João Leite - 251 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 668

- 669 - 678 - 679 - 1357 - 1463 - 1483 - 1735 - 1736 - 2893 - 2894 - 2895 - 2912 -

2938

José Henrique - 539 - 540 - 541

Juarez Távora - 98 - 505 - 506 - 507 - 1897 - 2961

Juninho Araújo - 590

Lafayettte de Andrada - 86 - 576 - 577 - 591 - 716 - 1272 - 1273 - 1274 - 1275 -

1643 - 1644 - 1715 - 1719 - 1720 - 2904 - 2905 - 2906 - 2945 - 2952 - 2960

Leonardo Moreira - 446 - 2366 - 2368 - 2369 - 2370 - 2373 - 2376 - 2379 - 2402

Luiz Humberto Carneiro - 493 - 1218 - 1222 - 1223 - 2243 - 2244 - 2920

Maria Tereza Lara - 94 - 250 - 584 - 585 - 586 - 1353 - 1357 - 2349 - 2413 - 2418 -
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2485 - 2555 - 2945 - 2958 - 2970 - 2995 - 3008 - 3041

Mauri Torres - 366 - 2907

Neider Moreira - 372 - 502 - 1147 - 2349 - 3035

Padre João - 95 - 109 - 236 - 542 - 543 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 -

1263 - 1268 - 1292 - 1725 - 1726 - 1729 - 1733 - 2045 - 2046 - 2048 - 2283 - 2284 -

2285 - 2288 - 2290 - 2296 - 2297 - 2349 - 2438 - 2448 - 2465 - 2466 - 2470 - 2483 -

2561 - 2564 - 2581 - 2925

Paulo Guedes - 183 - 565 - 566 - 1235 - 2349 - 2907 - 2933 - 2946 - 2958 - 3026

Pinduca Ferreira - 507 - 508

Rêmolo Aloise - 542 - 2349

Rômulo Veneroso - 472 - 473 - 3036

Ronaldo Magalhães - 559 - 560 - 561 - 2349

Rosângela Reis - 562 - 583 - 584 - 701 - 702 - 703 - 704 - 2246 - 2247 - 2349

Ruy Muniz - 577 - 578 - 1558 - 1559 - 2404 - 2408 - 2879

Sargento Rodrigues - 100 - 101 - 102 - 103 - 105 - 111 - 531 - 532 - 533 - 534 - 562

- 566 - 616 - 617 - 1217 - 1270 - 1276 - 1281 - 1283 - 1716 - 2260 - 2290 - 2349 -

2355 - 2411 - 2466 - 2506 - 2507 - 2550 - 2931 - 2941 - 3004 - 3009 - 3035

Sávio Souza Cruz - 219 - 465 - 466 - 2576

Sebastião Costa - 531 - 532 - 1219 - 1225

Tenente Lúcio - 567 - 568 - 2245 - 2349
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Tiago Ulisses - 581 - 1146

Vanderlei Jangrossi - 470 - 471 - 2256 - 2581 - 3038

Vanderlei Miranda - 176 - 500 - 1234 - 1723 - 1731 - 2288 - 2467 - 2548 - 2563 -

2574 - 2937 - 2944 - 2952 -

Walter Tosta -  537 - 538 - 2349 - 2362 - 2363 - 2392

Wander Borges - 101 - 252 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440

- 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455

- 456 - 463 - 464 - 465 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632

- 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647

- 648 - 649 - 650 - 1147 - 1225 - 1349 - 1351 - 1558 - 1876 - 2053 - 2349 - 2364 -

3043

Weliton Prado - 165 - 253 - 255 - 382 - 405 - 408 - 418 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 -

548 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 1264 - 1269 - 1279 - 1285 -

1882 - 2232 - 3014 - 3028 - 3032 - 3040

Zé Maia - 568 - 569 - 1224 - 2955 - 2962

Zezé Perrella - 168 - 170 - 488 - 489 - 2244

Acordo de Líderes - 1721 - 1723 - 1736 - 2910

Bloco PT-PMDB-PCdoB - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529

Comissão Conjunta - 11 - 1739 - 2031 - 2035 - 2040 - 2307

Comissão de Administração Pública - 14 - 133 - 139 - 140 - 267 - 284 - 286 - 424 -

827 - 965 - 968 - 972 - 976 - 979 - 1007 - 1316 - 1331 - 1588 - 1606 - 1632 - 2034 -

2040 - 2302 - 2312 - 2492 - 2496 - 2584
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Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização -  115 - 505 - 680 - 1351 -

1352 - 1513 - 1577 - 2297

Comissão de Constituição e Justiça - 255 - 265 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 -

275 - 276 - 288 - 302 - 304 - 305 - 307 - 308 - 310 - 312 - 313 - 962 - 1176 - 1178 -

1306 - 1307 - 1308 - 1312 - 1318 - 1321 - 1518 - 1525 - 1528 - 1529 - 1530 - 1531 -

1532 - 1533 - 1535 - 1541 - 1547 - 1553 - 1581 - 1609 - 1615 - 1826 - 1827 - 1828 -

1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1837 - 2032

Comissão de Cultura - 121 - 170 - 826 - 1142 - 1143 - 1171 - 1304 - 1512 - 1741 -

2305

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte - 257 - 1144 - 1147 - 1229

- 1584 - 2248

Comissão de Direitos Humanos - 170 - 171 - 260 - 382 - 1020 - 1228 - 1229 - 1514

- 1521 - 1579 - 1599 - 1608 - 1613 - 1744 - 1883 - 1884 - 2247 - 2255 - 2306 - 2325 -

2401 - 2490 - 2493 - 2498

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informá tica - 658 - 824 - 825 - 830

- 1022 - 1149 - 1587 - 1593 - 2028 - 2126 - 2403

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária - 122 - 124 - 131 - 136 - 138

- 142 - 143 - 144 - 148 - 280 - 282 - 314 - 316 - 426 - 966 - 970 - 974 - 977 - 985 -

1005 - 1006 - 1009 - 1011 - 1014 - 1172 - 1174 - 1177 - 1182 - 1183 - 1184 - 1325 -

1334 - 1516 - 1517 - 1520 - 1523 - 1586 - 1592 - 1626 - 1629 - 1742 - 1745 - 1760 -

1838 - 1839 - 1852 - 1853 - 1855 - 1856 - 1858 - 2035 - 2064 - 2143 - 2149 - 2150 -

2151 - 2152 - 2307 - 2321 - 2491 - 2583

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustent ável - 120 - 1016 - 1323

- 1583 - 1607 - 1612 - 1618 - 1884 - 2033 - 2037 - 2248 - 2400 - 2401

Comissão de Minas e Energia - 1569 - 1740 - 2248
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Comissão de Participação Popular - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 26 - 28 - 29 -

31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 49 - 50 - 52 - 53 - 54 - 57 -

58 - 59 - 61 - 62 - 63 - 66 - 67 - 69 - 70 - 71 - 73 - 74 - 75 - 116 - 117- 261 - 262 - 371 -

383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599 - 600 -

601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 716 - 717 - 718 -

719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 -

734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 -

749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 -

764 - 765 - 766 -  767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 774 - 775 - 778 - 780 - 781 - 784

- 785 - 787 - 789 - 790 - 791 - 792 - 794 - 795 - 797 - 798 - 799 - 801 - 802 - 803 - 805

- 806 - 807 - 809 - 810 - 812 - 813 - 815 - 816 - 817 - 819 - 821 - 822 - 1024 - 1025 -

1026 - 1028 - 1029 - 1031 - 1033 - 1034 - 1035 - 1036 - 1038 - 1040 - 1041 - 1042 -

1043 - 1045 - 1046 - 1048 - 1049 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054 - 1056 - 1057 - 1058 -

1059 - 1060 - 1062 - 1064 - 1067 - 1069 - 1071 - 1072 - 1075 - 1076 - 1079 - 1080 -

1082 - 1084 - 1085 - 1089 - 1092 - 1095 - 1096 - 1097 - 1098 - 1100 - 1101 - 1103 -

1104 - 1105 - 1107 - 1108 - 1109 - 1110 - 1112 - 1113 - 1115 - 1117 - 1118 - 1119 -

1121 - 1122 - 1124 - 1126 - 1127 - 1129 - 1130 - 1132 - 1133 - 1134 - 1136 - 1137 -

1138 - 1150 - 1225 - 1226 - 1227 - 1228 - 1576 - 1603 - 1884 - 2248 - 2249 - 2250 -

2251 - 2252 - 2253 - 2254 - 2255 - 2489

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial - 961 - 1327 - 1551 - 1554 -

1555 - 1557 - 1569 - 1590 - 1617 - 1621 - 1623 - 2115 - 2136 - 2137 - 2138 - 2140 -

2303

Comissão de Redação - 318 - 322 - 323 - 324 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 -

332 - 333 - 335 - 337 - 1008 - 1186 - 1187 - 1188 - 1189 - 1190 - 1199 - 1200 - 1201 -

1202 - 1203 - 1204 - 1298 - 1335 - 1336 - 1338 - 1571 - 1595 - 1611 - 1743 - 1861 -

2037 - 2153 - 2154 - 2156 - 2157 - 2158 - 2159 - 2160 - 2161 - 2162 - 2163 - 2164 -

2166 - 2167 - 2168 - 2172 - 2173 - 2174 - 2175 - 2176 - 2177 - 2178 - 2179 - 2180 -

2181 - 2182 - 2183 - 2184 - 2185 - 2186 - 2187 - 2188 - 2189 - 2190 - 2191 - 2229 -

2230 - 2231 - 2309 - 2332 - 2333 - 2497 - 2501 - 2502 - 2585 - 2586 - 2587 - 2588 -
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2591 - 2596 - 2600 - 2601 - 2603 - 2604 - 2605 - 2606 - 2607 - 2608 - 2610 - 2612 -

2614 - 2620 - 2622 - 2776 - 2792 - 2794 - 2795 - 2796 - 2797 - 2798 - 2800 - 2801 -

2802 - 2803 - 2806 - 2807

Comissão de Saúde - 426 - 1148 - 1594 - 1824 - 2132 - 2141 - 2300

Comissão de Segurança Pública - 170 - 1017 - 1148 - 1170 - 1305 - 1314 - 1351 -

1352 - 1353 - 1558 - 1574 - 1585 - 1596 - 1601 - 1825 - 1845 - 1883 - 2029 - 2401 -

2402 - 2505

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Pública s - 11 - 76 - 77 - 264 -

1140 - 1299 - 1301 - 1302 - 1303 - 1526 - 1527 - 1572 - 1598 - 1756 - 1757 - 1758 -

2127 - 2299 - 2402 - 2495

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperat ivismo - 17 - 651 - 652 -

988 - 1575 - 1604 - 2301

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Soci al - 13 - 78 - 79 - 80 - 81 -

258 - 266 - 1172 - 1580 - 1597 - 1616 - 1620 - 1622 - 1624 - 1625 - 1755 - 1759 -

1822 - 1823 - 2110 - 2111 - 2112 - 2113 - 2114 - 2117 - 2121 - 2130 - 2323 - 2327 -

2330 - 2488 - 2494 - 2498

Comissão Especial - 20 - 1309 - 1570 - 1573 - 2487

Comissão Extraordinária - 382 - 383 - 431 - 621 - 622

Comissão Interestadual Cipe Rio Doce - 479 - 480 - 558 - 675

Decisão da Presidência - 1239 - 1721 - 1723 - 1736 - 1903 - 2911 - 2916

Mesa da Assembleia - 83 - 149 - 150 - 153 - 154 - 338 - 340 - 341 - 342 - 343 - 345 -

346 - 347 - 348 - 349 - 351 - 352 - 354 - 357 - 358 - 359 - 362 - 364 - 1340 - 1639 -

2044 - 2310 - 2499 - 2509
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Palavras do Sr. Presidente - 8 - 210 - 229 - 235 - 1295 - 1382 - 1385 - 1413 - 1566 -

1731 - 1912 - 1992 - 2023 - 2279 - 2442 - 2470 - 2472 - 2477 - 2549 - 2561 - 2575 -

2883 - 2951 - 2980


